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Voorrede
Met dit vierde en laatste deel zijn de ‘Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd’
voltooid. In tegenstelling met het derde deel bevat dit uitsluitend landreizen. De kust
blijft buiten beschouwing. Daar dit deel een voortzetting van het voorafgaande is,
alleen om techniese redenen afgebroken, valt aan de toenmaals geschreven voorrede
weinig toe te voegen.
De anonymus F. von W. was Franz Carel Philip Freiherr von Winckelmann, die
in zijn handtekening alleen de F. schrijft. Hij ging 19 Junie 1787 scheep te Vlissingen,
voer uit 29 Junie en kwam per schip Fortuna met het Regiment von Wurtemberg te
Kaapstad aan. Door lezing van ‘Briefe des Herrn von Wurmb und des Herrn Baron
von Wollzogen auf ihren Reisen nach Afrika und Ostindien in den Jahren 1774 bis
1792. - Gotha 1794 bei Carl Wilhelm Ettinger’ vond ik de naam van F. von W. Op
bladzij 321-322 staat: ‘Winkelmann, den Sie sich noch von jenen Brief erinnern
werden, ist seit den Monat Sept. auf Reisen; ich erwarte ihn zu Ende des Monats
Merz. Er hat die Mossel Bay, Plettenbergs Bay, ein Theil des Caffern Landes, die
Graas (lees Graaff) - Renets Colonie, ein an Caffern lande angelegter Pflanzort,
besucht; er wird durch Namucquos Land wieder zurückkehren’.
Van zijn loopbaan valt te vermelden dat bij Resolutie van de Hoge Regering dd.
30 September 1791 besloten werd ‘tot capitain proprietair aan te stellen den Capitain
Luytenant F.C.P. von Winckelmann’, bij het Wurtembergse Regiment. De oorlogsjaren
brachten hem veel leed. Toen de 16de Februarie 1796 het Hollands garnizoen te
Colombo zich aan de Britten moest overgeven, kwam er voor de militairen een periode
van langdurige gevangenschap. Kolonel-Kommandant Von Hügell bevorderde Von
Winckelmann volgens ancienniteit tot Majoor, 1 Augustus 1796. De Kommandant
schrijft aan den Hertog van Wurtemberg (het Landsarchief te Batavia bezit alleen
de Hollandse vertaling): ‘Om die reden (het openvallen door overlijden van een
Majoorsplaats) heb ik mij dus ook verplicht geacht om
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aan den Capit. von Winckelmann, zijnde een man vol capaciteit en activiteit het
Certificaat van Majoor te verleenen’. De uitbetaling der Tractementen liet veel te
wensen over. Zoo was men 31 December 1803, na zeven jaren gevangenschap,
volgens Von Winckelmann's brief van I December 1803 al bijna 15000 rijksdaalders
schuldig, zoodat hij dat in zijn missive van 9 Januari 1804 aan den Goeverneur van
Ceylon voorrekende.
Op Java gekomen werd hij Luitenant-Kolonel bij het Wurtembergse Regiment;
onder Maarschalk Daendels Kolonel en Ridder (27 Bloeimaand 1808) en 14
Louwmaand 1810 had hij de rang van Brigadier. Reeds in 1808 stelde Daendels
hem te werk bij het pas ingerichte Departement der Houtbossen. In de korte Notulen
van 1808, bl. 396 staat: ‘Te noteeren de aanstelling van den Collonel en Chef d'état
major von Winckelmann tot Inspecteur generaal over de houtbossen van 't Gantsche
Eiland Java’, 30 Augustus 1808.
Tijdens het Engels tusschenbestuur was hij ‘acting Superintendent of Teakforests’;
na het herstel van het Nederlands gezag werd hij Directeur van de Houtbossen tot
zijn dood. Hij overleed na een ziekte van slechts negen dagen te Samarang 's middags
om half drie op 29 Julie 1820.
De reis in Kafferland deed hij van 23 September 1788 tot begin 1789. Op de 24ste
Augustus 1788 strandde een van Ceylon komend Compagniesschip, de Juffrouw
Maria, in Baai Formosa, nu Plettenbergsbaai geheten. Het schip de Meermin, van
de Kaap, op weg naar Batavia, praaide het, vernam dat scheurbuik de bemanning
teisterde en de schipper met vier man de enige waren die gaan en staan konden. Het
volk van de Meermin bracht het schip voor anker in Plettenbergsbaai. Een storm
stak op, het schip geraakte op het strand en werd een wrak. Doden vielen niet te
betreuren.
De Regeering zond een kommissie er heen tot het redden van goederen. De schrijver
van het reisverhaal vroeg verlof mee te mogen gaan. Hij ging op reis met de kolonisten
K. en F. Hij bezat geen eigen wagen, noch Hottentotten als geleiders. Hij reisde als
gast.
Bij de baai aangekomen bleek dat de verkoop der gestrande goederen veel volk
getrokken had. In gesprekken gaf de schrijver zijn wens te kennen om aan de andere
zijde van de Zitzikamma en de Kaugabergen een reis te doen. Gaarne wilde men
hem hierin ter wille zijn, vooral de familie F, (zeker een der Ferreira's).
Midden November ging men over de hoge Duivelskop in Outeniqualand oostelik
naar de plaats van de mentor. Na wat oponthoud be-
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gon de eigenlike tocht op 8 Desember. Velen hadden zich aangesloten, zodat het een
grote karavaan werd. Een tolk was erbij om met de Kaffers te praten.
In het reisverhaal komt een uitvoerige verhandeling voor over de ‘Geographische
Lage’, (overbodig voor lezers dezer vier delen), met een plantenopsomming waarbij
Thunberg steeds wordt aangehaald, overbodig daar Lichtenstein telkens Thunberg
in zijn mededelingen citeert. Dan begint het hier overgenomen hoofdstuk ‘Nation
und Karakter’. Overbodig werd de rest van het relaas, waar de schrijver
bespiegelingen ging houden en vergelijkingen maken met Siberiese volken, eindigend
met een lijstje van Hottentot- en Kaffer-woorden.
De reizen van Janssens en de Mist worden hier voortgezet, waar het het Oostelik
deel van de Kaapkolonie betreft.
De Mist's ‘Reflectie’1) geeft wel een duidelik beeld van de toestand kort na 1800.
Na lezing van verschillende gegevens doet nadenken ‘de gewigtige vraage’
ontstaan: ‘Welke zal eenmaal de uitkomst zijn van deeze zich zo croiseerende belangen
van Namaquas, Hottentotten, Bosjesmannen en Xtenen? (= Christenen)’.
‘In het Noorden, door mij gezien, is alles geoccupeerd- water beslist hier, geen
oppervlakte. De Franschen zijn onbegrijpelijk talrijk; in drie dagen telde ik bij 6
Franschen 62 kinderen, waarvan ruim 50 leefden en N.B. 5 moeders zoogden nog....
Men zendt geene kinderen van huis - het vooroirdeel belet het dienen van de kinderen
des eenen bij den anderen. Zij trouwen onderling en moeten dan een plaats’ hebben.
Na binnen is niets meer; men gaat dus het Nieuveldt al langer al meer in. Dit is meer
dan 100 uuren van de hoofdplaats en moet met de tijd een tweede Graaf R(einet)
worden. Het afkopen van de roveryen der Bosjesmans door geforceerde mildheden,
is een zwak ‘Palliatif’ en zou misschien kunnen duuren zo lang de evenredigheid van
bevolkingsruimte duurt, maar die zal over ½ eeuw geheel weg zijn. De populatie der
Bastaard-Hottentotten en van ons zelve vermeerdert ontzachlijk - wij dringen de
Bosjesmannen dan al hoe langer meer in een nauwer en geheel dorren hoek. Men
zal dan eindlijk moeten verdelgen of langzaam verdelgd worden. Ergo: invoer van
slaven langzaam vermoeilijken en dwingen moralement de ingezetenen zich onderling
te dienen en te helpen, als in Europa. Goed effect hiervan op de beschaving en
menschenom-

1) Berlijn. Kon. Bibl. Ms. Germ. Oct. 275.
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gang die nu door gebrek van schoolmeesters hoe langer hoe bezwaarlijker wordt.
Dit moet de uitstoeling tegengaan. Dan zeevaart en commercie, om de jongelieden
te kunnen emploieeren’.
De Mist kon de wording van de Vrijstaat en de Transvaal zich niet voorstellen,
laat staan de Unie van Zuid-Afrika. Toch was hij een der medewerkers tot dat
eind-doel, zich ervan onbewust, zooals Jan van Riebeeck die nooit de wijdte en
waarde van zijn stichting heeft kunnen overzien.
Als bijlage meende ik Grevenbroeck's werk niet te mogen weglaten, niet in het
gezocht en onduidelijk Latijn van het oorspronkelijk geschrift maar in de vlotte
vertaling van wijlen Dr. van Oordt
Bij de gegevens over de Kaffers (Bijlage I) had ter vergelijking telkens kunnen
verwezen worden naar het werk van Dr. Med. Otto Stoll, Das Geschlechtsleben in
der Völkerpsychologie. Leipzig, 1908, waarvan een nieuwe druk zal hebben rekening
te houden met wat de Linschoten-Vereeniging over Zuid-Afrika bracht. Ook naar
John Boscoe, M.A., The Northern Bantu. Cambridge, 1915.
De Villiers' Geslachtregister bewees goede diensten tot het aangeven wanneer
Kaapse families in Zuid-Afrika ontstonden.
De genealogiese tabel over Kafferstamhoofden is ontleend aan wijlen Dr. Geo.
Mc. Call Theal, het histories overzicht aan mijn ‘Geschiedenis Van Zuid-Afrika’
(1910).
Ter aanvulling van het eerste deel zij hier vermeld dat in 1924 Professor Dr. G.
Waterhouse, van Trinity College, Dublin het verloren gewaand handschrift over de
reis van Simon van der Stel naar de Koperberg in 1685-86 terugvond in de boekerij
van genoemd College, aangekocht in 1802, toen de verzameling van Hendrik Fagel,
griffier van de Staten-Generaal en Pensionaris van Holland in Engeland geveild
werd, waardoor Trinity College eigenaar werd van de 71 gekleurde tekeningen, die
bij het reisverhaal behoren.
Mogen velen, evenals Dr. E.E. Mossop te Kaapstad, zich aangetrokken gevoelen
om met onze hedendaagse voertuigen de wegen, waarop de ossewagens trokken, nog
eens te gaan in navolging der oude reizigers.
Mijn hartelike dank betuig ik hier aan de Heeren Dr. F.G. Dominicus en J.C.
Mollema, die de drukproeven bezorgden en van wier opmerkingen meermalen gaarne
gebruik is gemaakt. Vooral ook aan A. Godée Molsbergen geb. De Geus, mijn vrouw,
die het Naamregister maakte.
Batavia, 1 Maart 1932.
E.C. Godée Molsbergen.
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Aanvullingen en verbeteringen.
Bldz. XXX

Het door G.M. vermelde teruggevonden
handschrift over de reis van Simon van
der Stel is dezer dagen in druk verschenen
onder den titel: Simon van der Stel's
journal of his expedition to Namaqualand,
1685-6. Edited from the Ms in the library
of Trinity College, Dublin, by Gilbert
Waterhouse. London, 1932. M. 44 platen
en 1 kaart. gr. 8vo.
N.

Bldz. 1

noot. (Nummer?) lees: Aanwinsten 1914.
Verzameling stukken afkomstig van Mr.
Joachim Baron van Plettenberg, No. 27.

Bldz. 8

regel 18 v.b. de Bruyns-hoogte lees: de
Bruynshoogte.

Bldz. 14

noot 2 lees: Zie bl. 74 en Bijlage I, bl.
318.

Bldz. 15

regel 16 v.b. 't Zand lees: 't Land.

Bldz. 33

noot 2 behoort bij het tweede woord op
bl. 34.

Bldz. 38

noot 4. dateerd lees: dateert.

Bldz. 47

regel 4 v.b. all emogelijke lees: alle
mogelijke.

Bldz. 47

regel 12 v.o. waaratoe lees: waartoe.

Bldz. 49

regel 4 v.o. vanStellenboschen lees: van
Stellenbosch en.

Bldz. 52

noot 2 aanteekening 2 blz. 24. lees:
aantekening I op bl. 25.

Bldz. 63

regel 1 v.b.F. von W. lees: F(ranz) v(on)
W(inckelmann).

Bldz. 73

regel 18 v.b. ingerlange lees: fingerlange.

Bldz. 80

regel 13 v.o. springenunter lees: springen
unter.

Bldz. 84

noot. H.S.N. Muller lees: H.P.N. Muller.

Bldz. 104

e.v. De vermelde bijlagen, ‘letter A.’ e.v.
slaan op Generaal Janssens' briefboek,
welke brieven hier van geen belang zijn.
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Bldz. 125

noot 2. beproefde lees: beproefden.

Bldz. 141

regel 4 v.b. Th Ign. lees: Th. Ign.

Bldz. 141

regel 12 v.b. we 1 ontfangen lees: wel
ontfangen.

Bldz. 141

noot. Bij te voegen vgl. bl. 106 r. 11 v.o.

Bldz. 143

regel 14 v.b. chielijk lees: schielijk.

Bldz. 143

noot 1. in den vorm lees: in de vorm.

Bldz. 145

noot 1 regel 2 v.o. geleden. lees: geleden
na de verwonding.

Bldz. 161

noot. Bijlage IV lees: Bijlage III.

Bldz. 182

regel 7 v.b. beantwooord lees:
beantwoord.
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Bldz. 188

regel 12 v.o. legd het lees: legd op het.

Bldz. 195

regel 17 v.o. strooom lees: stroom.

Bldz. 197

regel 14 v.b. 778 lees: 1778.

Bldz. 198

noot behoort bij regel 1 van bl. 199.

Bldz. 220

regel 7 v.b. Duitschland lees: Duitsland.

Bldz. 228

regel 15 v.o. he lees: het.

Bldz. 243

regel 7 v.b. amnestie lees: amnestie.

Bldz. 243

regel 11 v.o. Wall (lees: Walt.

Bldz. 279

noot. Afrikaans) lees: (Afrikaans).

Bldz. 297

noot. Oostersche lees: Oosterse.

Bldz. 297

noot: den Bijbel lees: de Bijbel.

Bldz. 299

regel 15 v.b. Eerwaarde Heer lees:
Eerwaarde Heer,

Bldz. 325

regel 1 v.b. Aanteekeningen lees:
Aantekeningen.

Bldz. 332-339.

Deze Bijlagen zijn ontleend aan het door
G.M. in de noot onderaan bldz. 100
genoemde handschrift, dat sedert 1917
toebehoort aan het Kon. Instituut voor
taal-, land- en volkenkunde, te 's
Gravenhage. Dit fraai geschreven
handschrift bevat de ‘Reize In de
Binnen-Landen van Zuid-Africa gedaan
in den jaare 1803, door W.B.E. Paravicini
de Capelli Kapitein Aide de Camp, bij
den Gouverneur van de Caap de Goede
hoop, hier en daar, voornamelijk in
spelling afwijkend van den tekst
afgedrukt op bldz. 100-209. Daarachter
volgen de in de Bijlagen IV en V
afgedrukte teksten, welke ons van
voldoend belang schenen om hierbij te
voegen. Dit hs. bevat bovendien een
aantal niet onverdienstelijke aquarellen
waarvan wij er 5 in reproductie aan onze
uitgave hebben toegevoegd.
Wij meenen hiermede in de geest van den
bewerker te hebben gehandeld en zijn het
Bestuur van het K.I. dankbaar voor de
bereidwilligheid waarmede het dit hs. te
onzer beschikking heeft gesteld.
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Journaal van eenen landtogt die den ondergeteekende1) met den
Weledelen heer Mr Hendk. Swellengrebel2) in den jare 1776 gedaan
heeft.3)
Nadat wij Dingsdag den 10 September twee wagens en een kar met Johannes
Swanepoel4) d'oude en zijn wagen hadden afgesonden, om ons bij Wouter de Vos5)
aan de Hexrivier in te wagten, vertrokken wij 's morgens te paard van Nooitgedagt,
een plaats van den oud-heemraad Mr. Hendrik Cloete, geleegen onder 't district van
Stellenbosch om een tour door het land van Waveren, het Koude en Oude Bokkeveld,
langs de Breede Rivier door de Goudene6) en Brandende valley te doen. Wij waren
hiermeede beesig tot Donderdag den 19 deezer, wanneer wij 's namiddags bij gemelde
W. de Vos kwamen en onze wagens vonden.

Zaturdag den 21 dito
Zaturdag den 21 dito zonden onse wagens door de Straat en reeden 's namiddags te
1 uuren te paard van hier over het Hexriviersgebergte langs een zeer stijl en klipagtig
voetpad naar de Verkeerde valley en kwamen te 3 uuren bij de wede. Jacobse. Deeze
valley is het agterste gedeelte van het Oude Bokkenveld na 't Z.O., zagen hier de
groeven van de quadraatsteenen.

Zondag den 22 do.
Zondag den 22 do. Wy reeden s'morgens te 6.15 van hier na 't Thouwsgebergte om
het daarin zijnde zogenaamde Caaymansgat te zien, na ½ uur rydens quamen wij
daarbij. Dit gat is een kloof in 't gebergte ter langte van ruym 200 roeden en 40 à 50
do breed. Het loopt van agteren amphitheatersgewyze toe, of als een halve maan. De
rotsen zijn ruim 300 voeten hoog van roode steenen met wit gemengt, zeer
schilferagtig en verbeelden verscheide figuuren. Aan 't eynd was de rots zo glad
afgebrooken, dat het een roode marmere muur geleek, hier was een waterval van
circa 300 voeten hoog, dog die nu flaauw liep, hier onder een zeer diepe kom, het
eygentlyke Caaymansgat.

1) Pieter Cloeten; de Cloeten 's kwamen in Van Riebeeck's tijd aan de Kaap.
2) Ivan Swellengrebel uit Moskou was in 1694 Klerk in dienst van de Kompagnie. Hij trouwde
met Johanna Croese, dochter van de ons bekende reiziger Hieronymus Croese. Een dochter
Elisabeth Swellengrebel huwde Rijk Tulbagh, een andere, Johanna Catharina, Dominee F.
le Sueur. Hendrik Swellengrebel, de Goeverneur van de Kaap, had Helena Wilhelmina ten
Damme tot echtgenote Hij ging in 1751 naar Nederland en stierf te Utrecht in 1763. Zijn
zoon was Mr. Hendrik Swellengrebel.
3) Rijksarchief 's Gravenhage (Nummer?)
4) Een Pieter Swanepoel, stamvader van de Kaapse familie, trouwde in 1712.
5) Wouter de Vos uit Groenlo trouwde in 1717.
6) Goudini.
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De lagen der steenrotsen lagen alle egaal gestrekt N. en Z, maar na het N. zeer
opdragende1), de strekking der bergen was O. en W.
Wy reeden van hier 8.30 na de Thouws R. spruytende uyt het bovengemelde
gebergte en uit de Verkeerde valley, zynde een aanmerkelyke plas water, wel ¼ uur
breet en 1 uur lang, quamen by onze wagens 10.30 met welke wy te 4 uur vertrokken,
passeerende 6. 11 voor de tweede maal die rivier en even daarna een klein riviertje
de Pieter Jacobs R. genaamt, en quamen 11.10 aan de Jagersfonteyn, een veepost
van de wede. Erasmus2). Wij hadden het Thouwsgebergte aan de regter, en het Witte
Watersgebergte aan de linkerzyde, door een vlakte tusschen heuvels sterk met
renosterbosjes bewassen, hooge grond zonder water. 's Morgens betrokke lugt, wind
Z.O. de cours N.O. t' N. en N.O. 's Avonds helder maneschijn.

Maandag den 23 do
Maandag den 23 do Bevonden op de middag de zonshoogte boven den horisont
56:50:. Vertrokken van hier 's namiddags 1:15 cours O t' N., passeerden te 8 u. een
oude verlaten plaats van P. Mijntjes,3) de cours O ½ N. ten 9.15 kwamen wy aan de
Matjesfonteyn, hadden het Thouwsgebergte gestadig aan de regterzijde, het veld
allengskens schraalder, heuvelagtig en geen water; in de fonteyn brak, schoon het
binnen kort gereegend had; zagen niet dan een enkelde korhoen. Heldere lugt, wind
N.

Dingsdag den 24 do
Dingsdag den 24 do Wy vertrokken van hier 's namiddags te 3:15, passeerden 5.5 de
Rietfonteyn, een verlate veeplaats, vonden hier goed water, reden 6.30 door een kloof
tusschen verscheide heuvels gent De kleyne Jan Mostaardshoek, om de klipagtigen
weg. 9.15 spanden wy uyt aan de Buffels R., weinig water, het veld nogal dorder.
Wij hadden 's middags gepeild de N.O. hoek van de Zwarte berg O. iets N. het hoogste
middelpunt Z. O ½ O. en de Z.W. hoek Z.O. het Roggeveld N.W. ten N., het
Couwsgebergte4) N.O. ten O, de cours O.N.O. en O ten N., heldere lugt met frissche
Z.O.

Woensdag den 25 do
Woensdag den 25 do 's namiddags 5:10 reeden wy van hier en te 6. door de Buffels
R., die nu droog was, maar by zware regens veel water schijnd af te voeren. Want
1)
2)
3)
4)

oplopend.
De familie Erasmus kwam vóór 1700 aan de Kaap.
De komst der familie Mijntjes aan de Kaap dateert van 1709.
Kouw Berg.
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de oevers die zeer stijl waren, lagen meer dan 200 schreeden van malkaar en het
water scheen nog wel eens zo ver over te vloeyen; nu stonden hier veel wilde capok,
wilde keur en doorn. Hier was redelyke goede weg in de bodem der R. 8.50 quamen
wy aan de Geelbekkefonteyn, een verlate veeplaats van Dk de Vos.
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Reedelijk goed water, heldere lugt, Zuid O. lugje, cours O ten N. en O.N.O.

Donderdag den 26 do
Donderdag den 26 do Wy vertrokken van hier 's namiddags te 5:15, passeerden 7:30
de Hartebeestefonteyn. Onderweg werden er eenige Namacquas patryzen, die zeer
kleyn waren, geschoten. 10.45 quamen wy aan de Wolvefonteyn. Heldere lugt, Z.O.
de cours O ten N. en O.N.O.

Vrydag den 27 do
Vrydag den 27 do Vonden hier slegt water en niet veel dan door een kuyl te graven;
ook geene weyde voor de beesten, een allerdordst veld. Wy reeden van hier 's
namiddags 3.40., passeerden te 8. een verlatene plaats, gent de Jakhalsfonteyn en
kwamen 11.45 by een verlate plaats van D. Malan.1) De drift aan de Brakke Rivier
hier was eenig loopend en reedelijk goed water. Wij hadden 's middags gepeild het
hoogste punt der Carobergen, die voor de Zwarte bergen loopen Z.Z.W. naar gissing
op 3 uuren afstand de Brakke R., by de Hottentotten gent Dwinka,2) dat is Zout R.,
komt uyt het Koupsgebergte3) in 't noorden en loopt in Z. 't O. door een opening in
den Zwartenberg. Betrokken lugt, wind Z, de cours iets oostelijker.

Zaturdag den 28 do
Zaturdag den 28 do 's Namidd: 5:10 reeden wy van hier en passeerden 11:30 de
Gamka of Leeuwen R. Voor ons vertrek vonden wy de dragt en gewoonlijke opschik
eener Hottentottin, haar caros4) sterk bebloeid en het spoor eener leeuwin, die iets
scheen voortgesleept te hebben, dus wy reeden hadden te gelooven, dat hier een dag
of twee geleeden een Hottentottin, die waarschijnlijk van haren meester is weggedrost,
moet verslonden zijn. Wy reeden den geheelen nagt door en quamen

Zondag den 29o

1)
2)
3)
4)

De vestiging der familie Malan dateert van 1699.
Dwika rivier.
Ghoup Bergen.
Caros (Karos, ook kros) is een kleedingstuk of deken, uit dierenhuiden vervaardigd.
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Zondag den 29o 's morgens te 6. by Zacharias de Beer,5) op de Queekvalley onder
den hoek van den Zwarten berg. Op deese plaats is helder loopend water rondom het
huys, de cours O.t.Z., betrokke lugt met eenige regenvlagen, wind variable, ook stil.

Maandag den 30 do.
Maandag den 30 do. Peilden van een in 't W.N.W. nabygelegen heuvel de uyterste
hoeken van de Zwarten berg, Z.W. t' W. en Z.O. ten Z. het Nieuweveldsgebergte,
waaruit de Gamka spruyt, N.N.O. het Koupsgebergte,6) vanwaar de Dwinka komt,
N.W. ten N. en-

5) De familie De Beer is aan de Kaap gevestigd sedert 1675.
6) Ghoup.
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de tusschen beyde de Tafelberg, N.N.W. de gegiste loop van de Gamka naar het
Z.W. en die van de Dwinka naar het Z. beyde door de Zwarte berg de plaats daar wy
het laatste vandaan gekomen zijn, W. ten N. het hoogste punt van den Tygerberg en
de cours, die wy neemen zouden O.N.O. Zonshoogte 59o 19. Wy vertrokken van hier
's namidd. te 4. - passeerden 4:50: de Zwarte R. en quamen te 9:45 aan de Tygerberg.
Deese uytspanplaats legt ½ uur in ten benoorden den regten weg omdat er tusschen
hier en de Traka geen water is. Ligt bewolkte lugt, wind Z.O.
Van de Straat van de Hex R. tot hier aan de hoek van den Zwarten berg heeft men
meest een harde gelyke weg, die tusschen de heuvelen door loopt, welke klipagtig
en zeer dor zijn. Voorheen moet dit veld beter geweest zijn, want men bevind aan
verscheyde fonteynen en rivieren veeposten, dog die nu alle buyten die van de wede.
Erasmus verlaten zijn, en alwaar alleen nu en dan d' een of ander met zijn vee ligt.
Van gemelde Straat voorttrekkende heeft men het Thouwsgebergte gestadig aan de
regterzyde, welk gebergte tot aan den Zwarten berg loopt; aan de linkerzyde heeft
men niet dan Caroheuvelen, waar agter het Rogge en Nieuwe veld alsmeede het
Kouwsgebergte legt. Buyten een enkeld korhoen en eenige Namacquas patrijzen
hebben wij hier geen wild gevonden; ook stond hier byna geen hout dan langs de
rivieren en dat nog niet veel.

Dingsdag den 1 8ber.
Dingsdag den 1 8ber. Wij vonden goed water hier en daar in de bodem der R., maar
bijna geen weyde voor 't vee, Caroveld, hier en daar in de laagten eenige
doornboomen. Tusschen den Tygerberg en de Zwarte berg formeert zig een vlakte,
die een continuatie is van die wij van de Straat aan de Hex R., zijn doorgekomen,
allengskens wyder uyt, en voortloopt tot onder de Bruynshoogte.
's Namidd. 1:15 op den regten weg gekomen zijnde, was onse cours O.N.O. wel
zo Oostelijk. Zagen veel vogelstruysen en eenige kwaggas of wilde paarden. De
Tygerberg loopt N.O. en is 3 à 4 uuren lang, de Zwarte berg neemt by Z.1) de Beer
een zwaay en strekt zig van daar O. t' N. uyt; wy quamen 's nagts 1:15 aan de Traka.
Stil helder weer.

Woensdag den 2 do
Woensdag den 2 do In gemelde R. is geen loopend water, maar hier en daar in kuylen;
in een derselve vongen wij met een zegen veel visch, gelijkende na springers, waarvan
de grootste een voet lang waren, zeer gratig en niet smakelijk; het water was reedlijk
goed, maar de

1) Zachãrias; zie onder Zondag 29 September.
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weyde slegt. Aan d'oever deeser R. lagen eenige rotsen, die 4 à 5 voeten boven den
grond uytstaken, van boven rood met wit gemengd en zeer hard, maar tusschen beyde
en daar deze eerste korst scheen af te zijn, waren reyen van een blaauwagtige steen,
zeer na lyen gelijkende, waarop men ook met een griffie schrijven kon. Deeze rijen
waren nog geen ½ duym dik en stonden perpendiculair op den grond. Aan deese R.
groeyen zeer veel capok heisters. Zonshoogte 60. 46. Los bewolkte lugt. Wind
W.N.W. Wij vertrokken van hier 's namidd. 1.45, passeerden 6.7 een verlate plaats
van P. Erasmus, de Keerom genaamt en reeden de Traka langs, 8.45 quamen wij aan
De Rietkuyl, een verlate plaats van G.R. Opperman1). Cours als vooren.

Donderdag den 3. do
Donderdag den 3. do Wij hadden hier redelijk water en weyde, peylden de Zwarte
berg, die een weynig zwaayt O, de hoek bij Z. de Beer W.t.Z ½ Z, het midden Z.t.W.,
's namidd. 4.45 reeden wij van hier, zagen verscheide guaggas, veel Namacquas
patrysen, faisanten, bergeenden en gansen. Cours als vooren. 5.50 passeerden wij de
Traka op een plaats daar hij droog was, en quamen te 8.45 aan de Loeriefonteyn,
alwaar wij brak water en geen weyde vonden.

Vrijdag den 4 do
Vrijdag den 4 do 's morgens 5.15 gingen wij weder op weg, zagen verscheide
hartebeesten en spanden te 9 - onder den Blyden berg uyt, cours O.t.N. Zonshoogte
61:37., stil helder weer en warm. Op gemelden berg peilden wij de Camdeboos of
Bosjesmansberg N. O, de Oostelijkste hoek van den Zwarte berg O.t.Z., de hoek bij
Z.' de Beer W.t.Z, wel zoo zuydelijk, den Nieuwe Veldsberg N.W.t.W. tot N.t.W.,
de Zoute R. berg N.t.W., het westelijkste punt van de Sneeuwberg N., de Criegavalley2)
en de cours die wij neemen zouden N.O.t.O. 's Namidd. 4:45 spanden wij weeder in
en reeden 8.45 door de Zoute R. die vol water was en even daarna in gemelde
Kriegavalley. Volgens het zeggen van onsen leydsman Swanepoel ontspringt deese
Zoute R. in het Nieuwe veldsgebergte, komt en stort zig in de Oliphants R.3)
Tot hiertoe is het Caroveld, en niet beter dan hetgeen wy tot aan Z. de Beer hebben
gesien. De buuren hadden, schoon 't hier nogal wat scheen gereegend te hebben, niet
dan in kuylen, die men in den bodem graaft, of hier en daar in de laagtens eenig
water, waarom dan de schoften4), die men reyd alle niet even groot kunnen zijn, en

1) De familie Opperman aan de Kaap is in 1728 gesticht.
2) Kariga vallei.
3) Niet in deze, maar in de Groote- of Gamtoos R. - De Kouka en Traka rivieren loopen uit in
de Olifants R. en deze weder in de Gouritz R.
4) Afstand tussen 2 pleisterplaatsen.
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men zelfs ter zyde uyt moet ryden om water te vinden. De weyde is doorgaans zeer
slegt, dog hier en daar staat meer hout dan in 't vorige Caroveld.

Zaturdag den 5 do
Zaturdag den 5 do lagen wy hier stil, om onse ossen eenigsints te verfrisschen, vermits
hier schone weyde was, zagen 25 à 30 buffels, waarvan er drie geschoten wierden,
voort allerley soort van wild, als Namacquas patryzen, hazen, wagtels, eenden, gansen,
hartebeesten, springbokken, alsmeede een wild beest. Zonshoogte 62:10. Stil, helder
weer.

Zondag den 6 do
Zondag den 6 do blyvende hier nog stil, om de bovengemelde reden. Zonshoogte 62.
39. Miswyzing van 't compas 23o. N.W. Stil helder weer.

Maandag den 7 do
Maandag den 7 do Vertrokken van hier 's namidd. te 1.40, reeden langs de Kariga,
dat is Kirre R.,1) zagen een troep van eenige duysenden springbokken en meenigte
kwaggas. Betrokken lugt. Wind O. Wij reden den geheelen nagt door, en hadden
donder en weerligt met regen. De cours N. en daarna N.O.

Dingsdag 8 do
Dingsdag 8 do 's Morgens 5.30 spanden wij uyt aan de Kare R.,2) die na de Camdeboo
loopt en verder de Brak R. word genaamt, zijnde dit een nieuwe weg 3 á 3½ uur
beoosten den Ouden weg. 9.15 gingen wij weder op weg, zagen duysenden van
springbokken, alsmeede eenige wilde beesten, kwagga's en hartebeesten, waardoor
wij ons meer dan een uur ophielden en spanden 2.30 uyt aan de Brak R. bij een plaats
van J.J. de Beer. 5.15 Wind N. reeden wij verder voort en de nagt daartoe.

Woensdag den 9 do

1) In Deel II bl. 70 wordt meegedeeld dat de Kariga ook Buffelsrivier heet.
2) Zie deel II bl. 71, Kareerivier.
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Woensdag den 9 do 's morgens 1.30, in de Camdebo op de plaats van Hendk Cloete,
De Doordrift gent. Sterke N. wind met zonneschijn. Van de Krigavalley wordt het
Caroveld na rato men de Camdebo naderd eenigsints beter, de weg blijft doorgaans
even goed.

Donderdag den 10 do
Donderdag den 10 do 's midd. 2.40., van hier na G. Koekemoer3) in de Camdebo,
onder aan de Sneeuwberg, door een vlak veld, hier en daar met plekken gras en in
de laagtens met doornboomen, zo hoog als gemeene appelboomen bewassen, en
quamen hier te 6.30 met een kar. Betrokken lugt, wind Z.O. Cours N.O.t.W.

Vrijdag den 11 do
Vrijdag den 11 do 's Morgens 5.15 van hier. Cours N.W.t.W. 6. 40 bij D. Koekemoer,
vlak onder de Sneeuwberg, daar de weg dien berg oploopt; goede grasheuvels. 9.50
van hier, 12.50 op de

3) De vestiging der familie Koekemoer aan de Kaap dateert van 1717.
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Sneeuwberg, zijnde een steyle weg, dog niet zeer klipagtig. De cours eerst N.N.O.
en daarna O. op. Wij hadden van deeze hoogten een by uytneemenheid fraay gezigt
in de vlakte van de Camdebo op het groene gras en hier en daar verspreid zijnde
doornboomen, als meede langs de Sneeuwberg, die als door konst gelegde fortificatiën
met kranssen, 40 à 50 voeten hoog, die als naar een lijn getrokken scheenen, en tot
die kranssen toe grasgroen waren. Wij reeden toen N.W. op, passeerden de plaatsen
van H. van der Wald,1) vooraan op gemelde berg, en een uur hierna die van Tjart van
der Walt1) en H. Krieger,2) digt by elkander geleegen, en quamen 4 uuren by Carel
van der Merwe3). Dien weg langs over gras, dog in 't geheel niet met eenige boom
of struyk bezet; dit gras is doorgaans zeer kort en zuur, waarom er de beesten niet
zeer vet op worden; het begon ook nu eerst voor den dag te komen. Wij zagen meenig
wild. Helder, stil.

Zaturdag den 12 do
Zaturdag den 12 do Helder, wind Z. O, 's morgens zeer koud. 5 uur van hier terug.
10:15 by D. Koekemoer. 11:5 van hier. 12:25 by J.J. de Beer in de Camdebo. 1.40
van hier door een zwaar doornbosch met schoon gras. 2.50 voorby G.R. Opperman.
5.15 Op de Doordrift terug.

Zondag den 13 do
Zondag den 13 do Sterke N. wind. Warm. Heldere lugt. 's Namidd. 2.5: van hier na
D. van der Merwe te paard over de Camdebooseberg, die zeer klipagtig en rykelijk
met gras bewassen was. 7.15 alhier.

Maandag den 14 do
Maandag den 14 do 's Morgens 4.30 van hier langs de Sneeuwberg. 7.30 op de
Uytkijk, geleegen op de hoek van deese berg. 8.30 van hier weeder terug na gemelde
Van der Merwe, 2.30 van hier in passant aan by Overholster,4) omtrent een uur hier
vandaan afgelegen, voorby eenige zwarte klipagtige heuvels, waarvan de keyen zeer
zwaar waren, even of er yzer in was. Voor 't overige zeer grasrijk. 7.15 op den
Doordrift terug.

1)
1)
2)
3)
4)

Een Geele van der Walt stichtte aan de Kaap een gezin in 1742.
Een Geele van der Walt stichtte aan de Kaap een gezin in 1742.
De vestiging der familie Kruger (Krugel) dateert van 1706.
De Kaapse familie Van der Merwe is uit Van Riebeeck's tijd.
Jan Oberholster, een Zwitser, stichtte een gezin aan de Kaap in 1706.
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Dingsdag den 15 do
Dingsdag den 15 do Sterke N. wind, ongemeene en zeer lastige stof. Heldere lugt.
Zeer warm.

Woensdag den 16 do
Woensdag den 16 do Frissche N. Wind. Heldere lugt, warm. Zonshoogte 66:53.
Miswyzing 24o. Den berg over de Platte R., waarlangs onze route zou zijn O.t.Z.
5/9de zuyd.

Donderdag den 17 do
Donderdag den 17 do N. Wind, helder. 's Morgens 9.50 van hier
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over en langs eenige heuvels, met rosagtige klippen, evenals by Overholster. 12.55
voorby Abraham van den Berg1) aan de Zwarte R., de strekking deeser R. naar den
Zwarten berg Z.O. De bodem is van platte en vierkante rotsen zoo gelijk en naauw
aan elkander leggende of ze gemetzeld waren. 1 uur aan de Landdrost R. ook wel
Sneeuwbergs R. genaamt. 3.15 van hier door een schraal veld. 9.15 aan de
Joubertsfonteyn, weynig dog goed loopend water, Cours O.Z.O.

Vrijdag den 18 do
Vrijdag den 18 do Wind W. Zonden J. Swanepoel met een Hottentot uyt, om 13
ossen, die gisterenavond in de digte spek-en doornboomen waren agtergebleeven op
te zoeken. 's Namiddags naar Ad. Greef2) ½ uur van hier.

Zaturdag den 19 do
Zaturdag den 19 do Van een hoogte in 't Z. digt by deese plaats, de Bruynshoogte
tusschen O.Z.O. en Z.O.t.O, de Renosterberg Z.O.t.Z ½ Z, de Zwarte berg en de daar
agter bovenuit steekende Winterhoeksberg Z.t.W., de Camdeboosberg W.t.N., de
Sneeuwbergen van W.N.W.t.N. tot O.Z.O, de Buffelshoek of Nieuwe weg op de
Sneeuwbergen O.t.Z. De strekking der rivieren tot aan de Bruyns- hoogte uyt de
Sneeuwbergen naar den Zwartenberg N. en Z. Zonshoogte 67:58.
Onse ossen weederom gekreegen hebbende, 3.50 van hier op een zeer gelyke weg
langs het voorgebergte der Sneeuwbergen, dat tot zyn regelmatige kranssen toe met
gras en in de klooven, alsmeede op verscheide ruggens, digt met hout bewassen was,
door een zeer grasryke vlakte, waarin geen boomen of struyken, dan alleen langs
d'oevers der rivieren doorgaans ter breete van ½ uur, en wel zeer digt by malkander
stonden. Zageneen meenigte van hartebeesten, springbokken en wilde beesten, zoodat
dit alles tezamen een fraay gezigt uytleverde.
5.37. door de Melk R.
7.45 by de Platte R. Stil, helder, aangenaam weer. Cours Z.Z.O.

Zondag den 20 do
Zondag den 20 do Stil, helder. 's Morgens 5.30 van hier, 10.45 aan de Heemraads R.
op een plaats van J. Meyburgh3), deeden onderwijlen een tour te paard en zagen van
een heuvel ter zijde den weg gelegen in 't Caroveld een groote meenigte allerley
wild, 't meest springbokken. Wij zetteden eenige buffels na, dog zij liepen te verre
1) De vestiging der familie Van den Berg aan de Kaap dateert van 1701.
2) De vestiging der familie Greef aan de Kaap dateert van 1684.
3) De vestiging der familie Meyburg aan de Kaap dateert van 1672.
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ter zijde af, schoten een quagga en vongen met de honden een wild varken; zagen
ook de versche mist en het spoor van een renoster. 11
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uuren bij de wagens, 4.45 van hier over de heuvels die digt met Gannabosjes bewassen
waren. 5.30 voorbij P. Erasmus een weinig ter regterzijde van de weg afgeleegen.
7.35 aan de Blijde R. Wind N.O. Wij vonden de bergen en heuvels allengskens meer
met hout begroeit. Wind N.O. Cours O.t.Z, en O.Z.O.

Maandag den 21 do
Maandag den 21 do 9.38 van hier. Cours Z.O.t.O. by Court Growelaar1) aan de
Allemansfonteyn. 11.40 van hier oost op. 12.50 aan een fonteyn by de Bruynshoogte
midden in 't hout. Hier eindigt het Carroveld, hetgeen van de Straat aan de Hex R.
langs de Swarte berg loopt, in welk veld men geen gras ziet, dan bij Z. de Beer aan
de Krigavalley, en in de streek langs de Sneeuwbergen tot hier toe, van 't welk een
gedeelte zynde 6 à 7 uuren langs de Camdebo en het overige de Bruynshoogte word
genaamt. Deese streek legt veel hoger dan het naastgelegene Caroveld, en nogthans
fraay met gras begroeit, daar het andere schraal en dor is. De Sneeuwbergen schijnen
al 't hoogste veld hieromtrent te zyn, want in het N. ontspringtzo men ons zyde, de
Groote R.2) die zig aan de N. kust ontlast en naar het Z. komen van hier een meenigte
rivieren, die door den Swartenberg en verder in zee loopen. Het was hier zeer heet,
schoon de Z.O. wind sterk waayde. 5.35 van hier, coursiets benoorden 't O. 6:20
onder de Bruynshoogte, 6.45 er op. Deese passage is eenigsints styl, dog niet klipagtig.
Van boven is naar het W. een zeer fraay gezigt over de heuvels die vooraan met hout
bewassen waren, dog onder al dit hout bestaande meest in doorn- en spekboomen,
welke laaste zelfs tot brandhout niet bequaam zijn, vind men geen timmerhout en
niet dan om jukscheiden3) van te maken. Spanden even aan de ander zeyde der hoogte
uyt 7:45.

Dingsdag den 22 do
Dingsdag den 22 do 's Morgens koel weer en stil; hadden vooruyt een vlak veld, aan
de linkerzyde een vooruytspringenden hoek van de Sneeuwberg en daaraan volgende
Boschberg 7:8. Van hier cours O. naar den laatstgemelden berg. 9:35 voorbij Jacobus
Potgieter4) onder den laatsgemelden berg, 10 uur aan de Kleyne Visch R., 1:45 van
hier, 2:15 voorby Nicolaas Prinsloo,5) 2:30 nog eens door gemelde R., 3:15 voor de
derde reys. Een zeer vermakelyke weg langs het gemelde gebergte, waartegen tot
hoog aan de top capitaale bosschen in de kloven stonden, loopend de Kleyne Visch
R. met ver-

1)
2)
3)
4)
5)

Koert Grobbelaar. De vestiging der familie dateert van 1715.
Bedoeld is de Zeekoerivier, die in de Oranjerivier loopt.
Houten dwarspin door het op de nekken der ossen rustend juk.
De vestiging der familie Potgieter aan de Kaap dateert van 1672.
De vestiging der familie Prinsloo aan de Kaap dateert van 1683.
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scheyde bogten langs de rotsen. Het veld ter deze zyde voor aan de Bruynshoogte
gelijkt veel naar dat van de Sneeuwbergen, wat het gras aanbelangt, maar hier staat
meer houtgewas, vooral doornboomen, die, doordien dit veld dikwils word afgebrand,
van onder kaal en van boven met kroonen staat, niet ongelijk aan met vrugtboomen
beplante boomgaarden. 4:30 by Wm Prinsloo aan de Bosch R. Tothier toe hebben
wy een gebaande weg gehad. Ligt betrokke lugt, wind N.

Woensdag den 23 do.
Woensdag den 23 do. Gingen de bosschen tegen het gebergte zien, die zeer meede
vielen, zynde hieronder een meenigte ander hout, ongemeen hoge en van 3, 4 tot 5
voeten diameter dikke geelhoute boomen. Wij vonden hier ook loeries, men zeyde
ons, dat zig in deese bosschen veele buffels, varkens, koedoes, boschbokken en ander
wild ophielden. Hier stond zeer hoog, weeldrig gras, gelijk overal water in de laagtens.
's Avonds wind Z.O. met regen.

Donderdag den 24 do
Donderdag den 24 do Stil, motagtig weer.

Vrijdag den 25 do.
Vrijdag den 25 do. 6:30 van hier verzeld van Wm. Prinsloo met drie zoons, Jan
Potgieter met zijn schoonzoon Nel,1) H. Kloppers,2) Routenbach,3) zoodat wij met het
volk van onse wagens 18 Europeezen sterk waren, voorzien van 23 snaphanen, en
hadden by ons 68 ossen, met 3 wagens en 2 karren, 23 paarden en een meenigte van
honden, 7 uuren door de Kleyne Visch R., 7:30 nog eens, 10 uur voor de derde maal;
ook een goed eynd wegs van ons ter zyde byna aan het eynd van de Boschberg,
Theunis Bota.4) 11 uuren aan de Groote Visch R. Wij reeden dwars door het veld
over grazige heuvels met doornboomen bezet, de Boschberg als voren in de kloven
tot aan den top met zwaar hout begroeyt. In de kleyne Visch R. was tamelijk
stroomend water. Wij zagen eenige hartebeesten, kwaggas. De cours O.t.Z. en O.
Zonshoogte 69:48, helder weer, wind Z.O. 3.15 door de Groote Vischrivier door een
moeyelyke drift; schoon de rivier nu laag was, stroomde het water nogtans zeer sterk
ter breedte van 2 roeden over de klipbanken, de oevers waren digt met hout bewassen.
Deeze is de grootste R. die wy tot nog toe gevonden hebben. De cours in 't Cafferland
1) Guillaume Nel, een Hugenoot, ontving aan de Kaap, gekomen met zijn vrouw en twee
kinderen f 300. - uit het Kerkefonds van het verloren Formosa. (± 1690).
2) De vestiging der familie Klopper(s) dateert van 1713.
3) De vestiging der familie Rautenbach dateert van 1762.
4) De vestiging der familie Botha dateert van 1672.
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eerst O. en naderhand Z.O., over vlakke grazige heuvelshier en daar, dog allengskens
minder met doornboomen en struyken bewassen tot 5:30, wanneer wij uitspanden,
omdat wy hier plasregen

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

11
water hadden, en er in het gezigt der wagens een, en iets verder een tweede buffel
geschoten werd.

Zaturdag den 26 do
Zaturdag den 26 do 's Morgens 6:30 weeder voortgereeden, 8:45 door een kleyne R.
de Kakouri gent. Gestadige, grazige heuvels, een bouwbaar land, dog geen afleyding
voor het water, doordien de R. te diep legt, te maken; geen bloemen in 't veld. Zagen
eenige hartebeesten springbokken en kwaggas. De cours O.Z.O. 9 uuren spanden
uyt, zonshoogte 70:6., stil, helder weer. Zonden een capitain der Hottentotten Bastaard
Caffers af, om de kraalen der Caffers op te zoeken en gaven hem teffens tot een
tabeetje1) voor den capitain mede een koper hart met eenige strengen coralen. 1:15
weeder vertrokken, 3:40 de Kaga. Volgens het zeggen onzer leydslieden zou langs
deeze R. goed te bouwen zijn, doordien men het water op veele plaatsen zoude kunnen
afleyden. 5.15 aan de Komma, een sterk loopende R. waarvan het water nogtans
troebel en vuil, schoon goed van smaak was. Hoorden veel wilde of tarentaalse
hoenders.2)

Zondag den 27 do
Zondag den 27 do 's Morgens 6 uuren van hier. 6:30 voor de Komma door een zeer
moeyelyke drift, vermits de klippen in den bodem der R., die 2 roeden breed was,
zeer ongelijk lagen, en de oevers zeer styl waren. Kortgrasige heuvels zonder hout
evenals op de Sneeuwbergen. 9 uur uitgespannen aan een waterplas. Zonshoogte 70o
36, stil helder weer, warm. 1:30 van hier over een lange heuvel in het afdalen van
welke wy in een bosch doornboomen quamen, die zo wijd van elkaar stonden, dat
men er even met de wagens door kon komen, zondereenige struyken ende boomen,3)
van onderen kaal, waarschijnlijk door 't afbranden van het veld. 4:30 aan de voet
deeser heuvel by een kleyne R. de Karoemo gent, vonden wy een kraal van Caffers,
wier capitain Jeramba hiette; een menigte hunner quamen terstond aanloopen en
verwelkomden ons in 't uytspannen met overluyd tabee te roepen. Een ogenblik
hierna quam den capitain met eenige der zynen, dog alle ongewapend, schoon wy
wel van snaphanen voorzien waren. Tabee geroepen hebbende, zettede hy zig na een
weynig tyds met zijn gevolg op de hurken neder; de capitain Hottentot verhaalde
ons, dat gemelde Jeramba met het present zowel in zijn schik was geweest, dat hy
terstond een jong beest had doen slagten voor de Hottentots. Nadat hem en zijn gevolg
eenig tabak was gegeeven, liet hy een mand met melk haalen, welke voor hem gezet
zijnde, roerde een jonge Caffer ze met een doorgesneeden callebas

1) Welkomstgeschenk. Maleisch: tabeh = gegroet.
2) parelhoen.
3) Zonder eenige struyken ende boomen te raken.
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om, dronk een teug en zettede deese lepel weder in 't mandje.1) Wij dronken er toen
meede van, maar 't smaakte zeer slegt, want 't was half dikke en zuure melk. Een
troep vrouwen genaakten meede op eenige distantie agter de mans. Zy wierden ook
met eenige tobak beschonken. De [mannen hebben een] rysige gestalte en sterke
geleederen2) met wel gefatzoeneerde beenen onder 't lijf; schoon de neus eenigsints
platen met dikke lippen, was hunnephisionomie niet leelijk, doordien hun d'ogen
zeer levendig stonden. Zy droegen een caros, dog niet gesmeerd; ook gaven zy geen
zodanigen viesen lugt van zig, gelijk de Hottentots; over de teeldeelen hadden zy
een lap vel, 't geen zeer smal, maar lang en los tusschen de dyen hing, zodat het die
deelen by de minste beweeginge niet zeer bedekte. Er waren ook die zonder zodanigen
lap liepen, daarenboven hadden ze over de kop van de roede nog getrokken een stukje
leeder,3) evenals een vinger van een handschoen, gemaakt van een vlies in 't zakje
van de calvers.
Sommige hadden een ris couris4) om het hoofd, andere pluymen en quasten van
beestestaarten, veele doppen van tonteldoozen en kopere plaatjes in 't oor, op 't hoofd,
om den hals of in de nek hangen. Eenige hadden agter op de caros het schild van
kleyne schildpadden. Sommige hadden een kopere knoop zitten op 't velletje, 't geen
zij over hun schagt hadden getrokken. De vrouwen waren na proportie zo rysig niet
als de mans, en niet fraay, puylende haar de koonen zeer sterk uyt, ook hadden de
moeders hangende borsten en de meeste dikke lompe beenen. Op 't hoofd hadden se
een kap van vellen, met 4 hangende slippen. Om 't lijf een caros geslagen, die haar
zo zeer bedekte, dat men niets blood zag, dan een arm, de hals en beenen. De mans
zowel als de vrouwen schynen zig met al hetgeen zij krijgen kunnen en op allerley
manier op te schikken, dog 't meest houden zij van geel koper en roode, kleyne
coralen. Hunne carossen zijn wel bereyd.
Zijscheenen vrolijk van humeur en vriend-houdend, want verscheide mannen
gingen gearmt, of elkander de hand geevende, ook deelden ze over en weder meede
het brood en vleesch 't geen zy van onskreegen; maar de mans en vrouwen hielden
zig afgesonderd, zelfsin 't dansen. Dit dansen bestond in het stampen met de hakken
en even de toonen op te ligten, zonder van plaats te veranderen, ondereenbrommend
gezang en 't uyten van eenige woorden. In deeze kraal stonden

1)
2)
3)
4)

Ten teeken dat de drank geen vergif bevatte. Dit Kafferbier heet ‘oetjoealla’.
Ledematen.
Penisdop.
Een ris kauries, een krans van schelpen; deze schelpen worden als betalingsmiddel gebruikt.
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hunne huysjes gemaakt in 't rond, van omgebogen staaken, met teen doorvlogten en
van lang gras digt gestooken, mitsgaders met kley en beestemist verder toe gesmeert,
8 à 10 voet wijd en zoo hoog, dat men er ruym in overeynd konde staan, maar den
ingang zo laag, dat men er in kruypen moet. Even binnen dieingang stond eenscherm
van digt gevlogte teen, die zy zeyden, dat diende ter afweering der pylen van de
Bosjesmans, van wien zy zeer gequeld worden en tegen wien zy slegt gewapend zijn,
als gebruykende alleen assegaayen, waarom zy dan ook schilden met zig voeren, die
ze met de eene kant op den grond voor zig houden, en op de hurken zittende hen
tegen de pylen dekt. Deese schilden zijn van beestevellen als een in de lengte
doorgesneede cylinder gemaakt. Het huysraad van den capitain bestond uit eenige
mandjes, kalabassen, assegaayen, schilden entwee matjes om op te slapen. Wy ruylden
verscheide mantjes van haar, waartoe ze zeer gereed waren. Zy bedelden zeer om
coralen, koper en yzer, maar waren gantsch niet brutaal of assurant en gingen altoos
met lachende wezens weg. Naast de kraal zagen wy 2 stukjes grond rontom met
doorn afgezet; in de eene stonden tabakplanten, en in 't andere kalbassen en
pampoenen.

Maandag den 28 do.
Maandag den 28 do. Al vroeg in den morgen quamen er rondom veele Caffers
aanzetten, met verscheide troepen rundvee, waarschijnlijk in gedagten zijnde, dat
wij hier gekomen waren om te ruylen, gelijk capt Jeramba gisteren avond zyne troep
beesten had laten aandryven en voor ons ten toon stellen. 't Getal der Caffers beliep
toen wel ruym 500, want hier omstreeks lagen nog wel 4 à 5 kraalen. Onder de 4
capitains, die mede quamen, was een, zijnde een jongeling, met die van zijn gevolg
in het aangezigt sterk met rood geverwt, en vernieuwden dattelkens. De verw was
fyne roode steen. Een deezer capitains scheen veel ontzag onder zijn volk te hebben,
want wat te lang naar zijn zin rondom onze wagens zwervende, joeg hy 't met veel
authoriteyt weg. De capiteyns plaatsten zig terstond by en naast malkaar in een troep
van de hunne, blyvende dus een geruymen tijd zeer druk zitten praten. Hunne taal
gelijkt in de klank naar die der Mozambiquers en zy klokken niet gelijk de Hottentots.
Capt. Jeramba hadde zeer veel tegen dat wy naar de andere kraal zouden ryden, uyt
vrees zoals het volk zeyde, dat wij aldaar zouden ruylen, en hy dus het profijt zoude
missen. Ook zeyde een der andere capitains, dat het naar zijn gedagten den koning
niet aangenaam zoude zijn, dat wy verder doortrokken. Wy examineerden heden een
jonge bastert1)

1) gezichten.
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Caffer, die met ons meede was gekomen, en vonden, dat hij besneeden was. Volgens
zijn zeggen geschiede dit na zijn beduydenis omtrent de groote der kinderen op hunne
6 à 7 jaaren, met een blank geslepen assegaay door den vader of een ander zonder
onderscheyd. Zij schynen niet veel van staan te houden, want so ras zy ons gegroet
hadden, zetteden zy zig op den grond neder1). De jonge manschap en eenige vrouwen
drentelden wat om de wagens uyt nieuwsgierigheid of om iets te ruylen. De vrouwen
by elkaar zittende hadden 't zeer druk met praten. Zy scheenen 't meeste werk te
moeten doen, want eenige beesten ter zyde afloopende, moesten zy ze aandryven,
zonder dat een manspersoon zig er meede bemoeyde. Zy hadden een meenigte en
wel tot 4 à 5000 beesten by elkaar, wier hoorens op verscheyde wyzen waren
uytgegroeit, hetgeen door hen de beesten, nog jong zijnde, naar hun zin met snyden
veroorsaakt was. Zelfs waren er beesten, die de hoorens geklooft hadden en er vier
scheenen te hebben, 2 opstaande en 2 nederhangende.2) 12 uur vertrokken wy met
intentie om Z. op te steken en de Visch R. aan de zeekant door te trekken, dan vermits
wy van geen goede wegwyser voorzien waren, en onse leydslieden niet zeer geneegen
scheenen om zoo een verre tour te doen, moesten wy naar ½ uur rydens terugkeeren,
en den weg op slaan, dien wy gekomen waren. Capt Jeramba quam ons in 't passeeren
zyner kraal de reden van onze terugkomst vragen en verzelden ons eenige honderd
schreeden. 5.30 aan de Komma, rondom donder en zeer heet. Wind Z.O.

Dingsdag den 29 do
Dingsdag den 29 do 8:10 Van hier schooten een hartebeest. 11 uur aan de Kaga. 2:30
van hier. 5:30 aan 't Plaswater. Zoo ras het donker geworden was, hoorden wy een
os zeer bulken. Op presumtie, dat er een leeuw moest zijn, wierden verscheide
schooten gedaan en eenige Hottentotten, met brandende houten en snaphanen
uytgesonden, die den os ook vonden leggen, zeer zwaar van rondom gekwetst. Op
het geraas retireerde zig de leeuw, kort daarna quam den gekwetsten os woedend by
de wagens genoegsaam op het vuur lopen, waardoor wy zagen, dat hem de buyk by
de navel was opgehaald en hy in den hals en vanagter gebeten was. 's Morgenshelder's
namiddags donder en weerligt, 's avonds een weinig regen.

Woensdag den 30 do
Woensdag den 30 do Vonden by den dag het spoor van een oude leeuw en een leeuwin
met 3 jongen en de gekwetste os, een eindweegs van ons half dood liggen, wien wy
verder de keel lieten afsnyden,

1) Een uiting van beleefdheid.
2) Zie Bijlage Il, en bl. 74.
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ook na een uur of 3 zoekensonse andere ossen in twee hopen weeder. 10:40 van hier,
12:10 spanden wy uyt.
's Namidd. weeder ingespannen hebbende, wierd er by de wagens een eland
geschooten. Wy quamen tegen den avond aan en reden door de Visch R. Ons
gezelschap scheyde toen van hier op Potgieter, Kloppers en Nel na, die verder met
ons zouden trekken om den weg te wyzen. De grond van 't Cafferland is geele, hier
en daar naar het rood trekkende kley. Het gras is doorgaans kort. In het N. loopt een
reeks hoge heuvels, in de klooven tot aan den top toe met hout bezet en agter deeze
hooge bergen onder anderen eenen spitzen, den Bamboesberg gent naar de bamboesen,
die er op groeyen. Voorts en tegen 't Z. zijn 't niet dan grazige vlakke heuvels, met
rivieren, die van 't noorden na 't Z. loopen en meest zeer hol leggen, doorsneeden.
Wy hebben hier geen kleyn wild gezien, ook byna geen gevogelte, maar wel weynig
hartebeesten en springbokken, eenige buffels en een eland. 't Zand draagt van de
Visch R. sterk op.

Donderdag den 31 do
Donderdag den 31 do 's Morgens opklarende lugt. Zonshoogte 71o50 Wind Z.O.,
helder warm, 2 uur van hier cours Z. de Visch R. langs over grasige heuvels.
2:30 voorby een oude veekraal met een hutje. Cours Z. 3:50 voorby Jac. Bota, die
zeedert 4 maanden aan deese rivier is komen wonen. Donder van verre en bewolkte
lugt. 4:30 uytgespannen. 's Nagts zware donder en regen.

Vrijdag den 1 Nov.br.
Vrijdag den 1 Nov.br. 's Morgens ophelderende lugt. 6:55, vertrokken, den eenen
heuvel op en den anderen af door 't veld. 8 uur dooreen riviertje de Doorn R. gent.
Alle de heuvels met gras en slegte struyken bewassen en steenagtig. De cours Z.langs
de Groote Visch R. Wy streeken onder anderen over de krans van een klipagtige
heuvel, waarop veelerley gewassen en wel bysonder veel aloë stonden, en van waar
wy van boven in de Groote Visch R. zagen. 9:15 door een droog riviertje, waaraan
een oude veekraal De Staale Kraal gent legt. Om het omvallen van onze kar en het
gestadig remmen, moesten wy ons in deese schoft1) veel ophouden. 10:15 daalden
wy den laatsten heuvel af. Hier sprong geen tien treden voor de wagens een renoster2)
op, streek voor ons heen door de vlakte en werd door de schutters vervolgd. Na een
geruyme tijd nagejaagt te zijn over de Groote Visch R., geschooten. In deese vlakte,
die lang en grazig is, en in welke de Groote Visch R. langs de heuvels zijn cours naar
het O. zwaayt, zagen wy allerley soorten van wild, springbokken, harte-

1) Zie aant. 4 op blz. 5.
2) rhinoceros.
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beesten, kwagga's, elanden, waarvan er een geschoten werd. 12:30 de vlakte in de
breete doorgereeden, cours Z. aan de Kleyne Vischrivier, die hier langs de
Komdaggasse heuvels loopt, en beneeden in de Groote Visch R.vald. Op deese hoogte
legt1) nog aan de Groote Vischrivier P.Erasmus. Den geheelen dag motregen met
Z.O.[wind]. In dese bovenlanden regent het in de quade moison zeer weinig, het
meest in December, January en February, wanneer het dagelijx dondert. De rivieren
zijn hier dan ook het hoogst gezwollen. Aan deese uyterste grenzen is veel goede
weyde voor 't vee, maar te voorsien, dat wanneer het veld veel beslagen word, even
zo ras als in de Camdebo en in andere streeken zal verminderen. Door de groote hitte
en langduurende droogte kan het gras, gestadig afgebeeten wordende, niet weeder
uytspruyten, en verdroogen de grasbollen tot in de wortels toe, daar wanneer 't niet
afgeweyd word, het lang staande en als hooy wordende gras den grond bevrijd van
zeer uyt te droogen.

Zaturdag den 2do
Zaturdag den 2do Z.O.[wind] met motregen; vermits er in dekleyne Visch R. verschey
de zeekoegaten zijn, en er zig veelezeekoeyen2) onthouden lagen wy hier stil en
probeerden of wy er te zien konden krygen, dog er quam by den dag geen ten
voorschijn, en 's avonds wierd het zo donker, dat men niet zien konde. Deeze R.
loopt met verscheyde bogten en is met allerley hout digt bewassen onder andere veel
willigeboomen.

Zondag den 3do
Zondag den 3do Z.O. [wind]. Donkere lugt. 8 uur van hier O op naar den Doordrift.
9 uur door de Kleyne Visch R. Cours Zuydelijk door de Komdaggasse heuvels, die
een continuatie zijn van den Zwarten berg en eyndigt daar de twee Visch R. in
elkander loopen. Zy zijn met gras bewassen en hier en daar digt met allerley soorten
van struyken bewassen tot aan den top toe. Wy vonden hier een bereeden spoor.
Alhier verlieten ons Potgieter, Nel en Kloppers 10:30 aan de Comdagga, zijnde een
fonteyn. Hier zagen wy een troep van meer dan 100 buffels zeer digtby grasen, en
joegen se een eyndweegs na. 3:15 van hier, 4:45 aan de Rietrivier, een der spruyten,
die de Bosjesmans R. uytmaken. 't Water was hier zeer brak. Z.O. [wind], nu en dan
met motregen.

Maandag den 4 do

1) = heeft zijn woonplaats.
2) nijlpaard. (hippopotamus).

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

Maandag den 4 do 7 uur van hier, gestadig tusschen heuvels als voren. 8:45 door een
rieviertje ook Doorn R. gent. 9:45 door een R. het Zwartwater gent, hetgeen sterk
liep en alwaar Francois Joubert3) een plaats heeft, 10:12 door een kleyn rieviertje.
12:30 Van

3) De vestiging der familie Joubert dateert van kort voor 1700.
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een steyle rug en zeer ongemakkelyke weg 12:48 aan de Bosjesmans R. Hier legt F.
Joubert, wy vonden by hem wel vleesch en melk, maar geen brood. Z.O, lugtje,
helder. Van de Comdagga was onze cours gestadig westelyker.

Dingsdag den 5 do
Dingsdag den 5 do 's Nagts regen. 8.30 van hier door de Nieuwejaarsdrift, zijnde een
moeyelyke passage. Het water liep er sterk en de heuvels begonnen meer klip en
zandagtig te worden, en zo veel met hout en gras niet begroeyt. Onder de struyken
stonden zeer veel aloë, die bloeyden. De cours eerst beoosten 't Z. dog daarna meer
en meer westelijker. Van verre zagen wy ter regterzyde een groot gebergte,
waarschijnlijk den Zwartenberg. 10:7 door een spruytje in een diep gat tusschen twee
kloven. 12:15 aan een fonteyn in een kloof tusschen verscheyde heuvels, hadden
byna geen hout. Donker wordende hoorden wy van verre een leeuw brullen en even
daarna twee onzer Hottentotten met het vleesch van een hartebeest, 't geene geschoten
was, bij ons komende, verhaalden, dat zij op den heuvel daar wy onze rustplaats
onder hadden een anderen leeuw hadden opgedaan, die voor hen was weggeloopen.
Hierop hoorden wij ook dien leeuw van nabij brullen, dog onze honden, toeschietende
raakten wy van hem bevrijd en vernamen niets verder. Motregen. 's Avonds en 's
morgens sterke regen.

Woensdag den 6 do
Woensdag den 6 do Motregen. Wind Z.O. 9 uur van hier. Cours onbepaald, beoosten
en bewesten 't Z. om over en door de heuvels te komen, die wy gestadig op en af
reeden. Op deese heuvels stond veel maar zuuragtig gras, dus beter weyde voor
paarden en schapen dan rundvee. Zagen een meenigte kwagga's. 12 uur in een kleyne
vlakte, daar de Bosjesmans R. zijn loop door heeft. 1 uur door gemelde R; tegen de
heuvels rondom deese vlakte stond veelhout en onder de struyken veelen, die bloeyden
en veele aloë, 't geen van de vorige kaale heuvels afkomende een fraay gezigt gaf.
1:37 aan deese R. die met veele bogten loopt, uytgespannen. Tegen den avond kreegen
wy by ons eenige Hottentots van een naby geleegen kraal, die wy tabak, kopere
armringen, en den capitain daarenboven een kopere halve maan en hart gaven, dit
scheen deese lieden seer buytengemeen, want zy vroegen van waar tog zulke
menschen quamen, die hen zoveel goeds deeden. Zy waren ook beschroomd geweest
om by ons te komen, uyt vrees, dat men van hen met geweld 't geen ons aanstond,
zoude afneemen. Ze waren Gonacquas, niet groot, maar sterk geleed; hun kraal
bestond maar uyt eenige weynige hutten. Sommige hadden een carosje voor, en
andere een kleyn zakje als de Caffers
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om hunne schagt hangen. Hunne beesten zagen er uyt als die der Caffers. Ze spraken
mee van beesten te ruylen.

Donderdag den 7 do
Donderdag den 7 do Betrokken lugt. Al vroeg quamen er eenige Hottentottinnen om
mantjes te verruylen; zy waren zeer verre van schoon te zijn, en hadden boven over
de borsten een riem gespannen, waardoor die nog meer needergedrukt werden. Wij
trokken met de zegen in de R. die hier op eenige plaatsen wel tot 4 à 5 roeden breed,
maar tegens de heuvels weeder veel naauwer is, dog wy vongen niets. Betrokken
lugt. Warm. Op de middag quam de captn der Gonacquas Hottentotten gent Ruyter
met 28 mans en 21 vrouwen by ons. Wy zetteden hem een grenadiersmuts op,1)
waarmeede hy zeer in zynen schik was, en gaven hem eenige koperwerk en coraalen.
Onder hen was er een die Nederduytsch sprak. Gemelde capitain had eenen vetten
os tot een present meede gebragt, dog die hem werd terug gegeeven. Onder den
Hottentotten waren eenige bastaard Caffers, die van de anderen merkelijk te
onderscheijden waren, want zij waren zwart, en sterk, wel geproportioneerd van
leedematen, daar de Hottentotten geel van couleur en schoon rijsig van gestalte dog
tenger van ledematen waren. Hoewel de vrouwen digt bij de mans zaten, hielden zy
zig egter van hen afgezonderd, 3:5 van hier, om naar de kraal van gemelde captn. de
Ruyter te ryden. Schoon die niet verre van hier geleegen was, moesten wy er tot laat
in den avond om ryden, om door de klooven der heuvels te komen. Op den weg
vonden wy een byenest onder den grond, dien de Hottentots met hunne handen en
een stokje wilden ophaalen; dan een graaf2) hebbende doen halen, konden die lieden
zig niet genoeg over dat instrument verwonderen, en gaven telkens wanneer er een
groote klomp aarde meede werd opgeworpen, door hun gelag te kennen, dat ze 't
goedkeurden. 8:30 aan de kraal, 't veld was vol wagtels3). Zagen ook eenige
hartebeesten, schooten een hartebeest en 12 wagtels. Nu en dan regen.

Vrydag den 8e do.
Vrydag den 8e do. 's morgens vroeg quam Captn de Ruyter met 25 der zynen by ons,
hy legt in een kloof sterk met hout bewassen, onder hetwelk zijn kraal is opgeslagen,
bestaande in circa 30 slegte hutten van eenige matjes over hoepelhout getrokken en
aan verscheyde partyen 7 à 8 bij elkander geplaatst. By ieder party was een

1) cf. Teekening Gordonverzameling. Catalogus Maggs Bros., Supplement to No. 316 p. 5.
waar Ruyter tweemaal vermeld wordt.
2) = Schop.
3) Kwartel.
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beestekraal, want ieder houd haare beesten apart en slagt voor die er onder hooren.
Voor zoveel men uyt voorgemelde Hottentot, die Nederduytsch sprak, konde
verneemen, zouden de Hottentotten meer dan eene vrouw houden, verstootende d'
eerste niet. Wanneer ze een vrouw willen hebben, neemen zy haar niet uyt hunne
hutten, maar uyt een vreemde, en moeten aan de vader en broeders een present van
beesten en assegaayen geven: dit geschied zijnde, neemt ieder zijn vrouw naar zig,
zonder dat er eenige verdere omstandigheeden worden gemaakt. De zoons zouden
alleen erven en niet de dogters. Yder famille schijnt 't op zig zelven te houden, want
de Hottentot naar dit erven gevraagt, zeyde, dat alles bleef by de zoons en broeders
van den overleedenen; dog de zoons 't meest. D' eenige zoon van captn Ruyter was
reeds tot zynen opvolger gedestineerd, en wierd van de overige met eenige dog
weinige distinctie behandeld. De Hottentotten worden niet besneeden, maar wel de
bastaard Caffers, schoon in hunne kraal hoorende. Twee van hen spraken van hunne
oogen door toveren verlooren te hebben. Zij schijnen goedaartig van humeur te zijn,
want een bastaard Caffer liet toe, dat men hem de baard schoor, en het haar poeyerde:
ook deeden se alles met een lachend weesen. Een groot gedeelte van den nagt hoorde
men hen in hunne kraal zingen en dansen, ook deeden ze dit by ons. Onder hen was
er maar een, die met een assegaay op 20 treeden afstand in een lap van een schapevel
kon werpen. Bij deeze kraal is slegt troebel water.

Zaturdag den 9 do.
Zaturdag den 9 do. 's Morgens 6:15 met een wagen en kar na de mond van de
Zondaagsrivier, om te zien, of wy er olyphanten en zeekoeyen, gelijk men ons gezegt
had, dat ze er waren, konden opdoen. Wy vertrokken over grasige heuvels, in welker
klooven veel hout stond. 7:15 voor een boschje, waardoor wy een passage moesten
kappen, hierin stonden eenige boomen en hoge struyken. Hieromtrent leggen P.
Markus en Luc. Meyer1) met hun vee. 11.30. uytgespannen digt aan de duynen in 't
gezigt der zee, maar by slegt water. Dit veld gaf een fraay gezigt, doordien er veele
afgebrande plekken grasgroen waren, en het overige in 't zaad geschoten gras als rijp
graan zig vertoonde, Hoorden een meenigte van wagtels en schoten er eenige, zagen
veele hartebeesten, buffels en elanden. Den geheelen agtermiddag doorgereeden
hebbende, vernagteden wij ½ uur

1) De vestiging der familie Meyer dateert van 1682.
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van strand in een kloof tusschen hooge heuvels, maar hadden slegt water. Helder,
wind Z.O.

Zondag den 10 do
Zondag den 10 do 's Morgens 4:15 weeder vertrokken W. aan. 7:15 aan de mond der
Sondagsrivier. Hier stond overal hoog gras. De grond naar de zeekant zandig en veel
bosch, dog van laag hout. Zagen het versche spoor en de mest van olyphanten, dog
konden se niet op 't lijf loopen, doordien se in de digte bosschen getrokken waren,
ook een meenigte van buffels, waarvan er twee geschooten werden, alsmeede elanden.
De rivier is hier wel 30 à 40 roeden breed en schijnd diep te zijn, want men kon er
geen 3 roeden ver in loopen, of men raakt van den grond en er onthouden zig alhier
veele zeekoeyen, die niet dan in diep water kunnen zijn. Wy zagen er 2 à 3 den kop
een geruymen tijd heen en weder boven het water steeken, dog het werd donker,
zonder dat er zig een uyt het water wilde begeven. Vongen digt aan de mond eenige
kleyne visch, maar zagen 's avonds eene ongemeene meenigte groote visschen op 't
water speelen. De loop der R. is schilderagtig langs eenige heuvels, die zo regulier
leggen, alsof het fortificatiewerken zijn. Frissche Z.O.

Maandag den 11 do.
Maandag den 11 do. Helder, Z.O. lugtje. Peilden van een hoogte aan de mond der
rivier, de westelyke hoek van den inham of baay1) Z't W. ½ W. Een eylandje ½ uur
uyt de wal iets westelyker, de binnenste bogt der baay Z.W. 't W. De oostelyke hoek
derselve O. 't Z., de mond der rivier ZZ.O. haren loop in zee Z.O. 't O. Een hoog
gebergte bezuyden het W., een dito naderby W. 't N. Het strand was vlak zonder
klippen, de rolling der zee zeer flaauw en overal egaal. De R. scheen over 't vlakke
strand uit te loopen, want de branding brak er op, evenals op het overige gedeelte
van 't strand, de uitwatering was naauw, voor zooverre ze over het strand liep. Het
water in de R. was zout. Op de heuvels of duynen lagen veele kalksteenen. Wij zagen
weeder veele buffels en elanden en vongen tegen den avond veel visch, meest
springers. Zonshoogte 74o 10, 's nagts sterke Z.W. wind en naderhand regen.

Dingsdag den 12 do
Dingsdag den 12 do 's Morgens 6:15 van hier, 10:13 uytgespannen in een kloof, daar
veel hout stond. 12:50 weeder vertrokken 't veld dwars door. 5:8 by de kraal van
Captn, Ruyter weeder veele hartebeesten, elanden en guagga's. Helder, wind Z.W.

1) De Algoa Baai, waaraan tans Port Elisabeth ligt.
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meenigte hartebeesten, springbokken en guagga's zagen. 1:30 uyt en 3.45 weeder
ingespannen. Cours N.W. Hier zagen wij rondom veele buffels. 5; 15 in een vlak
aan 't eynde van welke een andere reeks van bergen lagen meer met hout bewassen.
½ uur hierna op op een bereeden spoor, loopende langs die heuvels. Cours N.W.,
daarna W. 't' N. en W., midden door de vlakte weederom bezuyden 't west tot Z.W.
7:15 aan een rivier, by de Hottentotten Kornoi gent, hier vonden wy 't eerst weder
goed water, zeedert wy geweest waren aan de Bosjesmans R. by de Nieuwe Jaarsdrift.
Wij kregen terstond by ons den capitain van een hier naby geleegen Hottentotskraal
zijnde van de Gonaiquas natie, met 9 der zyne; onder hen waren geene bastaard
Caffers. Wy deelden onder hen tabak. Hierby is geleegen eene P. Louw.1) De rivier
Kornoi is eene roede of 6 breet, maar stilstaand water. Zy schijnd haren loop te
hebben na de Zondags R.

Donderdag den 14 do.
Donderdag den 14 do. 9:25 van hier. Den geheelen weg door digt hout. 1:45 aan de
Zondagsrivier. 2:5 door een zeer gemakkelyke drift; 't water quam tot aan den buyk
der wagens, was troebel, en sterk stroomend, zodat het in de Camdebo, daar deese
R. ontspringt, of in de Zwarte heuvels, daar se doorloopt, sterk moet gereegend
hebben. De rivier was een 60 treeden breet, en daar wy doorreeden overal even diep.
Wij kreegen by ons eenige Hottentotten, die wagters van P. en S. Verreire,2) die hier
beneeden aan die R. leggen, waaren. Daarenboven legt hier nog N. Bok.3) Wind Z.W.,
helder. Cours W. t 'Z.

Vrydag den 15 do
Vrydag den 15 do 's Morgens helder en stil, 5:50 van hier. Gestadig in klooven
tusschen heuvels, die met allerley struykgewas, en wel byzondere met veelerley aloë,
in een groote meenigte begroeyd waren. Om door deese heuvels te komen, was de
cours Z.Z.O. & O., daarna een heuvel omswaayende in een kleyne vlakte, door welk
de Zondags R. zijn loop heeft W. op, na zee vervolgt 8:5 aan een veekraal van
Salomon Verreira2). Hieromtrent legt ook P. Verreira2). De heuvels aan de Zuydzyde
deeser vlaktens bestaan uyt een gemengde kley en zandgrond, waarin veel substantie
van klipaarde schijnt gemengd te zijn, want niet alleen stonden de van hout ontbloote
kanten deeser heuvels steyl op, maar de aarde lag ook als lagen over de rotzen, de
kanten waren bedekt met een dun vlies van klip en verscheyde brokken, die op den
grond lagen, waren van boven reets met
1)
2)
3)
2)
2)

De vestiging der Kaapsche familie Louw dateert van Van Riebeeck's tijd.
Ferreira. De vestiging der familie dateert van 1735.
De vestiging der familie Bok dateert van 1699.
Ferreira. De vestiging der familie dateert van 1735.
Ferreira. De vestiging der familie dateert van 1735.
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zo een harde korst bedekt, dat men een hamer nodig had, om se door te slaan; 't
vertoonde van verre of het rotzen waren. Zouden deese heuvels door den tijd, dat de
aarde meer aan de lugt blootgesteld blijft, niet van buyten rots worden? Ten minsten
de rots in de Verkeerde valley, daar wy de quadraatsteenen uyt kapten, hadden wel
een harde buytenkorst, maar waren van binnen zo aardagtig, dat men se met den
vinger kon breeken; ook scheen 't Thouwsgebergte van denselven aard te zijn. Voorts
de cours Z.W. tot W. door verscheide heuvels, evenals de vorige met hout en aloë
bewassen. 10:45 op een zeer vlakke heuvel, van waar wy een, ruym gezigt hadden,
en de zee op 2 à 3 uuren afstand zagen. 1 uur aan een riviertje, dat voor 't grootste
gedeelte droog was, maar in eenige kuylen brak, en in andere zoet water had. Het
word by de Hottentotten Koego gent en loopt door een kleyne vlakte. Wy spanden
uyt by de plaats van S. Verreira1), op welke een kraal lag van Gonacquas Hottentots,
onder wier opzigt 't vee van gemelde Verreira1) was. Hierover lag nog G. Schepers2),
op wiens vee een ander party Hottentots pasten. Op den middag helder, wind Z.W.,
frissche koelte. Cours Z.W.

Zaturdag den 16 do.
Zaturdag den 16 do. 's Morgens helder. 5 uuren van hier op een steylen heuvel, van
waar wij een goed gezigt in 't rond hadden, en weeder de zee op circa 4 uuren afstand
zagen. 6:20 daalden wy in een kleyne vlakte, daar wy een zoutpan vonden met zeer
goed grof en fijn zout. Deese pan legt zodanig in de heuvels, die niet zeer hoog en
met allerley heystergewas, 't meest aloë begroeit zijn, zy is wel byna een uur in den
omtrek groot. Niet verre hier vandaan waren twee kuylen, warin zoet water was. 7:15
van hier. Deese vlakte legt hoog, want daaruyt rydende, klommen wy een kleyne
heuvel op, waarna wy gestadig afdaalden, en aan de Zwartkoprivier komende, een
vry hogen heuvel moesten afryden. De weg liep door een bosch van allerley bloeyende
heystergewas, maar was de laatste heuvel afkomende stijl en zeer klipagtig. 8:8 aan
de Swartkopsrivier, die in een zandagtige vlakte loopt. Zy stroomde sterk, dog was
maar 3 à 4 voeten diep, en zoveel roeden breed, en hieromtrent legt het vee van Jac.
en. Pieter Buys,3) alsmeede van G. van Rooyen4). 12:25 over de rivier met een kar en
rypaarden naar de mond deeser R. 1:45 voorby een kleyne zoutpan langs deese R.
liggende 3.25 aan 't strand. Deese

1)
1)
2)
3)
4)

Ferreira.
Ferreira.
De vestiging der familie Schepers dateert van 1713.
De vestiging der familie Buys dateert van 1721.
De vestiging der familie Van Rooyen dateert van 1713.
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R. heeft veele kreeken en laage plekken, die met hoog water onderlopen. Sommige
strekken zig wel ½ uur van de rivier af, waarom wij dan ook eenen groten omweg
moesten neemen, om aan de mond te komen. De mond der R. loopt wel 25 á 30
roeden breed in zee; in den mond en wel 100 roeden verre in zee was geen branding,
maar kabbeling van water, maar verders een smalle branding; dus er op die hoogte
dwars voor de mond een smalle plaat schijnt te leggen. De loop der R. is als die der
Zondags R. langs regelmatige heuvels en op strand langs zodanige duynen Z.Z.O.
De strekking der kabbeling in zee Z., voorts was er langs strant overal een egale
tamelyke branding, tot op zijn verste 30 roeden van strand; zonder eenige klippen,
schoon het laag water was, en een frissche Z.O. waayde. Deese mond legt in de
binnenste bogt der baay. De duynen zijn alle een 100 roeden van strand, met hoog
en laagstamde aloë begroeid.

Zondag den 17 do.
Zondag den 17 do. 's Morgens helder Z.O. lugtje. Wy peylden op een duyn, waarop
's compagnies teeken1) op een steen stond, denoordelijke hoek der baay O.t.'N. Een
hoog eyland O.N.O. een ander eyland O.N.O. ½ W., de zuydelijke hoek der baay
Z.O.t'Z., den Van Stadensrivierberg, dien wy aan den mond der Zondagsrivier in 't
W. ½ Z. gepeyld hadden, nu N.N.W, en dien van den Swartkop R., toen in 't W. t'
N. nu N.N.W. 9:40 van hier het strand langs, frissche Z.O. wind. Vonden op 't strand
leggen, een hoop versteend zand, 't geen van verre naar 't wrak van een schip geleek.
Waarschijnlijk is dit het overblijfzel van een verspoelde duyn. In de duynen
hieromtrent staken meede diergelijke steenagtige punten uyt. 11 uur aan de
uytwatering van twee of meer zoete fonteynen, waaraan ¾ uur van hier Thomas
Verreira2) legt. 12 uur aan de kraal van gemelde Verreira2). 1:15n te paard van hier.
3:15 aan de Zwartkopsrivier terug. ¾ uurs van hier reden wij nog voorby een groote
zoutpan, dog waarvan het zout volgens rapporte zo goed niet is, als van die aan de
oostzijde der rivier. 's Avonds stil, helder.

Maandag den 18o.
Maandag den 18o. 's Morgens betrokke lugt. 5 uur van hier, cours eerst W. en daarna
N.W. 6:35 door de kleyne Gamtouwsrivier. 7:35 aan de plaats van P. Buys. Hierop
stond een slegt3) huys, evenals die in de Camdebo, en zagen wy het eerst zeedert W.
Prinsloo weder bezaayd land, zijnde de Hottentotten beesig, de garst en tarwe te

1)
2)
2)
3)

V.O.C; als monogram.
Ferreira.
Ferreira.
eenvoudig.
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snyden, 't Bouwland lag tegens een kleyne heuvel, zonder dat er water by geleyd
werd. Hier digtby legt een kleyne kraal van Bosjesmans Hottentotten. 8:30 van hier.
Cours W. 9:30 door een drooge R. aan welke in een kloof een bosch, daarin veele
hoogstamde aloë was; verder waren de heuvelen meest zonder hout. 12:7 aan een
veepost van Herman Pietersz.1). 1:20 door een riviertje, dat zeer rotsagtig was en
eenig lopend water had. 2:7 op ¼ uur distantie de plaats van J. Potgieter, in een kloof
en aan een riviertje, dat in zee uytloopt en langs een schilderagtigen weg, over heuvels
en dorre klooven hier en daar met hout begroeit. 3 uur aan de Van Stadensrivier in
een kleyne vlakte omringt van hooge heuvelen, waarvan die, langs welke de rivier
looptmet zwaar geboomte tot in 't water begroeyd is. Wij peylden van een heuvel in
't O. t' N., van onse legerplaats geleegen, de strekking der kust naar de Zwartkops
R. ¾ uur van den doordrift O.Z.O. en Z.O. t' O., den mond der rivier naar gissing,
want konden hem niet volkomen zien, Z.O. t' Z. of Z. t' O. Deese rivier kan zomtijds
zeer hoog opgeswollen zijn, doordien de mond by een hoge vloed, toegespoeld en
de uytwatering dan belet word, dog by een hoog water van boven spoeld zy weeder
open. Nu was er 1½ voet diep water in den doordrift, men heeft daarom hoger op
een doordrift gemaakt, dog de weg derwaarts loopt over zeer style ruggens. Deeze
geheele streek is zeer heuvelagtig, de heuvelen stijl en lopen tot aan strand, 't welk
hier een inham of baay moet uytmaken, want wij anders met onse cours zo digt er
by niet zouden kunnen zijn.

Dingsdag den 19 do
Dingsdag den 19 do 's Morgens opklarende lugt. Werden door J. Potgieter, die omtrent
een uur van hier geleegen is, van brood, boter, een hamel, melk, salade en snyboonen
voorsien, 't geen ons wel quam, want hadden reeds een maand lang geen brood, veel
minder eenige groentens, en zelfs geen melk, omdat die gemeenlijk by de Hottentotten
zuur is, tenzy men zorg draagd, om op de melktijd by hen te zijn, gehad. Peylden
van een naast die van gisteren avond geleegen heuvel, aan de westzyde deezer rivier
de westelyke hoek van de baay2) Z.W. t' W., de binnenste bogt W. t 'Z., eenige bergen
W. t 'Z. en W. De zee stil, weinig branding, frissche Z.W. 8 uur 8 van hier, terstond
een hoge heuvel op. 8:45 daarop, de weg ½ uur van strand, over heuvels by wylen
zeer steyl, waardoor de rivier kronkelende loopt, meest langs de R. op eenige distantie.
10:25 in een vlakte waarin een veepost is van D. Potgieter. De Van
Stadensriviersbergen aan

1) De vestiging der familie Pietersz dateert van 1714.
2) St. Francisbaai.
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de regterzyde. 10:20 aan 't Galgenbosch,1) leggende langs gemelde rivier; 't is niet
breed, en bestaat meest uyt doornestruyke en bomen en uyt een enkelde
geelhouteboom. 2:47 door de Loerierivier. Deeze geheele weg is een der
aangenaamste, doordien men over de ruggens van hoge heuvelen rydende, van terzyde
op lagere ziet, die zeer verward door elkaar leggen en dus een aardige vertooning
geeven. Zy hebben weynig hout. Deese rivier loopt lager in de Gamtouws R., zy was
2 roeden breed en 2 à 3 voeten diep. 's Agtermiddags en 's avonds motregen.

Woensdag den 20 do
Woensdag den 20 do 's Morgens helder weer. 5:5 van hier, terstond een steyle heuvel
op, en voor een kort stootje de klipagtigste en moeyelijkste weg, dien wy tot nog toe
gehad hebben, en boven op den weg gestadig als die van gisteren. 't Veld zo grasrijk
niet, maar begroeyd met allerley planten en struykgewassen. De grond steen- en
zandagtig als de vorige. 8 uur van deese lange ruggen in een kloof. De heuvels waren
hier en daar afgebrooken, en vertoonden een rood en witte zagte klip, by horisontale
lagen van 4 à 5 voeten dik en daarenboven roode kley. 8 uur 45 m. door een riviertje
en kort hierna nog 4 malen. Onder de heuvelen was er een, zeer stijl en hoog, digt
met allerley hout en hoogstamde aloë bewassen. 9 uur 45 aan de Gamtouws R. door
een doornbosch, hier en daar stond een enkelde geelhoute boom. De cours is zeer
different geweest, eerst benoorden, dog meest bezuyden 't westen, omdat wy gestadig
over de ruggen dier heuvels en in kloven ryden moesten. De Gamtouws R. is zo
breed als de Zondagsrivier en heeft een vlakke oever. Zy had niet veel water. 1 uur
40n van hier, cours W.N.W. tusschen door een kloof heuvelen langs en bywylen steen
en zware zandagtige weg, byna 1½ uur lang. 4 uuren aan een veepost van Jacob van
Rheenen,2) dog een verkeerden weg ingeslagen hebbende, moesten wy ½ uur terug
ryden, en quamen 6:45, cours Z. t' W. van een steyle hoogte door de Kabellauwsrivier.
7:15 op een plaats van J. van Rheenen.

Donderdag den 21 do.
Donderdag den 21 do. Helder warm. Wind Z.O. Zonshoogte 76o:27. Volgens raporte
loopen de monden der Van Stadens, Kabellauws en Zeekoerivieren met hoge vloeden
toe, en met sterk opperwater weder open, ¼ uur in zee legt voor den mond der
Gamtouwsrivier, die altijd open blijft een bank, gelijk bleek aan de branding, dog in
die bank zouden 2 openingen zijn, daar diep water in is. Eerst 1000

1) De verklaring van de naam komt voor in het reisverhaal van Van Plettenberg. (Geo. Mc.
Call Theal, Belangr. Hist. Dok.; Deel I blz. 29)
2) De vestiging der familie Van Rheenen dateert van 1725.
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treeden beneeden den doordrift zouden zeekoegaten zijn, en de rivier tot zo verre
kunnen opgenomen worden. De knegt van Van Rheenen zeyde, dat hy van 8 mudde
zaad-koren by een slegt jaar 130 en by een goed jaar tot 200 mudde won, en dat er
hier omstreeks zaayland en water genoeg was. 4:37 van hier over een hoge vlakte,
de zee gestadig in 't gezigt. 6:40 door de kleyne Zeekoe R. aan welk Jacob Kock1)
een tuyn en koornwatermolen heeft. 7:15 by gemelde Jacob Kock aan de Groote
Zeekoe R. De cours W.t.Z. en W.Z.W.

Vrydag den 22 do.
Vrydag den 22 do. By deesen Jacob Kock vonden wy eerst zeedert Wouter de Vos
aan de Hexrivier een reedelijk goed huys, en van alles volop. Zyne vrouw vertoonde
ons zeer fyne koussen, van wol hunner schapen gebreyd. Jacob Kock berigte, dat
men hier niet veel Z.O. wind heeft en zo hy al waayd, zeer gematigd is, dat de Z.W.
wind hier 't meest regeerd. Hy meende, dat er bewesten de Zwartkopsrivier een goede
ankerplaats voor scheepen zoude zijn, die door het hier westelijk uytsteekend punt2)
aldaar bedekt lagen voor den Z.W. wind. Dat er ook beneeden of bewesten de Van
Stadensrivier een schip ten anker geleegen had, dat het strand aan gemelde Van
Stadens R. tot aan de Kabeljauwsrivier, vlak en zonder klippen was, maar van daar
tot aan de Zeekoerivier, hier en daar met klipbanken. Meenigmaal zag men hier
retourscheepen passeeren. 's Morgens helder en stil, 's namiddags donder. In de
Kraggakamma, een uytsteekende hoek lands tusschen de Zwartkops en Van
Stadensrivier, zou schoon, bouwbaar land zijn; in die streek legt een groote valley.
's Avonds helder en stil.

Zaturdag den 23 do
Zaturdag den 23 do Motregen. Wind Z.W.

Zondag den 24 do.
Zondag den 24 do. Betrokke lugt. Wind Z.W. 's Namiddags 2:30 van hier. ½ uur
boven deese plaats aan deese rivier legt een zoon van Jacob Kock, en bijna een uur
verder Doris Potgieter. Hier een goed huys. Verderop liggen nog 3 plaatsen. 5 uur
in 't passant aan bij de wede Meyer, meede aan gemelde rivier, om een broodboom
te zien, die een vrugt had, dog wy bevonden, dat zij reets afgevallen was. Men
verhaalde, dat de Hottentotten de wortel van den broodboom in kleyne schijfjes
snyden, die zij in den grond tusschen eenig gras graven, en aldaar laten leggen totdat
1) De vestiging der familie Kock dateert van omstreeks 1750.
2) Kaap St. Francis.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

zij kunnen gekneust worden, waartoe wel een maand of meer nodig is, waarna zij er
onder den asch kleyne koekjes van bakken. Het gras staat hier zoo weel-
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drig niet als verder op naar 't O en er staat meer onkruyt en ruygte onder. 6:5 aan de
geelhoutboomen R, zijnde een kleyne spruyt, die in de Kromme rivier loopt. 7:25
aan de Leeuwen R., by een veepost van Doris Potgieter. Aan deese rivier meede in
de Kromme Rivier loopende, legt een boschje van opgaande boomen, het
Leeuwenbosch gent. Op de heuvelen, die wy gepasseert zyn, staat geen hout, maar
alleen hier en daar in een kloof en langs de riviertjes. Cours N.W.

Maandag den 25 do
Maandag den 25 do Motregen, wind Z.W., guur weeder. 6 uur van hier. Een leelyke
passage door de Leeuwen R. wegens de meenigvuldige moddergaten. 7:15 door de
diepe rivier, die in de Kromme R. loopt. In 't gebergte aan deese zyde der Caúga1) of
Gamtouws rivier zouden tegenover deesen streek 7 plaatsen leggen, en tegen de
andere zyde der gebergte, dat over die rivier legt ook nog eenige. Hierop volgt 't
Caroveld tot aan den Zwartenberg. 't Veld is ook hier en daar zuuragtig en de grond
zandig. 9 uur voorby de plaats van N. Vermaak2). Cours W. t 'Z. 10. 30 aan het
Esschenbosch by een fonteyn, waaruyt zeer goed water liep. Cours W.Z.W., hierby
is een plaats van J. Scholtz3). In dit boschje groeit veelderley hoog hout, 't meest
essenboomen, die hoog zijn, onder ander stond hier een wilde vygeboom, die zeer
hoog was, en ruym een voet diameter dik. De vygen, die kleyn en rondagtig zijn,
hangen in meenigte van rissen, en zijn volgens getuygenis der lieden hier, goed van
smaak. Wind, Z.W. regen. Zeer kout. 3:10 van hier een style heuvel op. 3:45 aan en
langs den oever der Kromme Rivier, zy loopt van 't westen na 't Oosten, tusschen
twee ryen heuvelen, en is 2 à 3 roeden breed. Zy loopt niet verre van de Zeekoe R.
in zee, langs haar leggen aldaar eenige plaatsen. De ry heuvelen ten Z. loopt voor
het Autoniqua, en die ten N. voor het Caúga gebergte. Deese heuvelen zijn grasrijk,
hier en daar klipagtig en hebben zeer weinig hout. 4:20 door die R. 4:40 over twee
spruyten en een style heuvel op. 5:20 aan een boschje gent het Assagajebosch en aan
een spruyt. 6:5 aan het Melkhoutebosch by een plaats. Van dit bosch is weinig meer
in weesen. Cours W. t 'N.

Dingsdag den 26 do
Dingsdag den 26 do Te paard tusschen twee steyle koppen door 't gebergte na 't
Autoniquabosch. Na een uur rydens aan 't begin van het bosch 't geen langs en in de
klovens van dat gebergte zig verre uytstrekt en 2 à 3 uuren westelyker met een punt
naar zee schiet. Hier stonden digt by elkander hooge geelhoute, assegaje, else, beuke,

1) Kougarivier.
2) De vestiging der familie Vermaak dateert van 1712.
3) De vestiging der familie Scholtz dateert van 1721.
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kamassi, stinkhoute en andere boomen, daaronder van 2, 3 à 4 voeten diameter dik.
Buyten dit bosch is een groote vlakte, zandige grond, die evenals die der Kromme
R. voor zoverre zy langs het Autoniqualand en naar zee loopt, het eerste jaar goed,
maar 't volgende minder en daarna loos koorn, schoon 't land gemist word, geeft.
Wanneer dit land afgebrand word, is 't zomers goed om te weyden, anders is 't zeer
kort en zuur. 't Regend hier veel. Hier vooraan heet deese streek lands Credo en
verderop naar de Kromme rivier Cise Kamma1). 2:30 van 't Melkhoutebosch gestadig
langs de Kromme R. 4:10 door een groote spruyt, 4:40 by Thomas Verreira2). Wind
Z.W. met regenbuyen.

Woensdag den 27 do
Woensdag den 27 do 's Morgens helder, stil, frisch weeder. 7 uur van hier over de
Kromme rivier. 8:30 weder over, 8:50 weeder, 10:10 weeder over, 10:50 weeder
over aan 't eynd derselve. De grond is swart en veenagtig, tot aan de heuvels met
biesen en struyken bewassen, de heuvels steenagtig. Hoe hoger men de rivier oploopt,
hoe minder gras. De plaatsen leggen hier en daar in de klooven, die eenigsints vlak
zijn, op 2 à 3 uuren distantie van elkander. Schoon hier goed bouwbaar land is, word
er niet meer dan 't broodkoren gewonnen, omdat 't transport te verre en moeyelijk
is. Hier en daar legt een kleyn stukje wijngaard, dog by de lieden is geen wijn. De
valley der Kromme R. is aan 't eynd bepaald door een dwarsheuvel, waarlangs die
R. in 't W. t' Z. in 't Autoniquasgebergte ontspringt, en aldaar de de Elandsfonteyn
word gent. Hier legt een verlate plaats van Andr. Dupré3), de Cours N.N.W., op 't
laats W., de wind Z.W. 1 uur van hier den voorgemelde heuvel op, cours N.W. 2:40
voorby een plaats van gemelde Andr. Dupré, en even daarna in de lange kloof. Deese
legt veel hoger, dan die der Kromme R., want wy moesten den heuvel hoog
opklimmen en daalden nu weinig. Dit was een schoon grazig veld, dog de kloof,
schoon breeder dan die der Kromme R. van den top des eenen heuvels tot die des
anderen qualijk een uur breed. Zy loopt meede west op, tusschen de hier voorgemelde
heuvelen, die voor zoverre ze tegen de Autoniquabergen strekken, klipagtiger en
schraalder dan de tegenoverleggende zijn. 3:30 voorby Nieuwkerke4), hier was een
schapenkraal, waarvan de staken van aloëstam-

1)
2)
3)
4)

Zitzikamma.
Ferreira.
De vestiging der familie du Pré dateert van 1708.
De vestiging der familie Van Niekerk dateert van 1691.
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men gemaakt waren. 5:30 by Strydom1) aan 't begin der Groensrivier, deese loopt
oost op en zwaayt verder na de Caúga, die aan de noordzyde der in 't noorden leggende
heuvelen meede O. oploopt, en daarby naar zee loopt de Gamtouws R. word genaamt.

Donderdag den 28 do.
Donderdag den 28 do. Helder, wind Z.W. 7 uur van hier. 8:15 voorby Joh. Oelofse,2).
8:35 door de Klippendrift of Groote Aapjes R., 9:15 door de Kleyne Aapjes R. 9:25
voorbij Verreira5). 10 uur door het Hartebeest R., 11:12 door de Diepe R., 11:20 bij
B. Verreira3), 1:15 van hier, 2:5 door het Roodekransriviertje, 2:40 door de Kleyne
R. en voorbij de veepost van de wede Heyns4). 4 uur de Rietvalley, zijnde de oorsprong
der Caúga. 4:20 voorby de wede Heyns, 6:30 bij Matth. Zondag5). Alle de
bovengemelde riviertjes der Lange Kloof ontlasten zich in de Caúga. De cours W.t.'Z.
en W.

Vrydag den 29 do.
Vrydag den 29 do. 's Morgens helder wind Z.W. 7:45 van hier, 8:50 voorbij een
veeplaats van Nic. Prinsloo. 11:20 een steyle heuvel op, 11:35 er af, en door de
Keurbooms R., die door een kloof in 't Autoniquasgebergte zuyd op naar zee loopt.
Hierby ligt een plaats van Jacob Bota d'oude. 1 uur by Gerrit van Rooyen, cours W.
iets N. 9 uuren lieten de wagens ryden na Hend. van Staden en reeden te paard naar
't Warme-bad aan de Olyphantsrivier. De cours N.t'O. over steyle heuvels. 5:20 van
deese heuvel O.t'N. op, voorby een plaats van Jan Janze van Vuure6) 6:15 voorby een
van G. van Rooyen, bewoond door Ignatius Verreira7), 6:30 door de Potjes R., zijnde
droog, 7:40 voor de Kromme R. die in de Lange kloof even bewesten de Keurbooms
R. ontspringt en even daarna by Andr. Oelofse. 's Avonds Z.O.

Zaturdag den 30 do.
Zaturdag den 30 do. Helder, wind N. 5 uur van hier over klipagtige heuvels N.O. op.
6:30 van de heuvels in een valley gent de Vette Valley, omdat er op het water een
1)
2)
5)
3)
4)
5)
6)
7)

De vestiging der famifie Strydom dateert van 1686.
De vestiging der familie Oelofse dateert van 1689
De vestiging der familie Zondag dateert van omstreeks 1736.
Ferreira.
De vestiging der familie Heyns dateert van 1688.
De vestiging der familie Zondag dateert van omstreeks 1736.
De vestiging der familie Jansen van Vuuren dateert van omstreeks 1700.
Ferreira.
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slymagtige stoffe evenals melk ligt. Voorby een veepost van de Wede. Van Staden8).
Hier vandaan weder door en over Caroheuvels, cours N. 8 uur door de Olyphants
R., die meest en nu ook droog was, en niet dan met zware regens loopt. 8:30 aan 't
Warme bad, geleegen onder 't gebergte, even bo-

8) De vestiging der familie Van Staden dateert van omstreeks 1700.
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ven een plaats van P. Jordaan1), dit bad is op verre na zo heet niet, als dat in de
Brandvalley; nogtans zeer warm. De wellen borrelen op 2 à 3 plaatsen sterk op, en
naar mate men op den grond stampt, sterker; op 't water drijft een slijm en witagtig
vlies. 't Hout, dat in den grond in deese welgaten staat, is met stippen evenals van
zilver bezet; ook blinkt het zand langs de kanten sterk, als er de zon op scheynd. Aan
't water is geen andere smaak dan van gemeen gekookt water. Deese bronnen geeven
veel water in alle tyden van 't jaar. De grond rondom is zeer stofferig en als bruyne
asche. De vrugtboomen, schoon zeer verwaarloost, groeyen hier zeer weeldrig, en
men zeyde ons, dat hier rykelijk koorn was te winnen. Aan dit bad komen zeer veel
menschen uyt de Camdeboo en elders. 10:15 weeder terug. 1:45 by G. Oelofse, 3:30
van hier, 7:15 by G. van Rooyen, 8:15 van hier, 8:45 door de Murage R., 8:55 door
een kleyn riviertje en voorby Jan Buys. 9:45 aan de Gansekraal by Hend. van Staden.
In de kloof tusschen de heuvels van de Lange kloof en 't Camassigebergte2) en voort
tot daar de Couga naar zee zwaayd, alsmeede in de kloof langs het Olyphants R.
gebergte tot daar het eyndigt, leggen nog verscheyde plaatsen, de meeste 3 á 4 uuren
van elkanderen, dog daar men de meeste tijd geen brood heeft. Van groentens schijnt
men weinig werk te maaken, want zelfs op verscheide plaatsen in de Lange kloof,
daar men geen gebrek aan water heeft, was niets of zeer weinig. In 't veld naar 't
Warme Bad waren veel rheebokken en vogelstruysen; 's middags betrokke lugt. Wind
Z.O., donder in 't N., 's avonds weerligt.

Zondag den 1 December.
Zondag den 1 December. Betrokken lugt. Z.O. 9 uur van hier, 10:30 door de Matjes
R., voorby de Wede Van Beuningen. Van hier gaat over een spitsen berg gent den
Duyvelskop, naar 't Autoniquasbosch een voetpad, alsmeede een ryweg dog zo
moeyelijk te passeeren, dat wy geen kans zagen, om er wel met onse wagens over
te komen, waarom wy van ons voorneemen om langs die route door 't Autoniqualand,
naar de Mosselbaay te ryden, moesten afzien. Alhier begind het veld der Lange kloof
er schraal uyt te zien, en is 't op de meeste plaatzen niet dan Caro veld, naar mate
men in deese kloof van 't oosten avanceert, begind er minder gras te staan. Van een
yder word hier gezegd, dat in deese kloof goed koorn wast en in meerder quantiteyt
zoude kunnen geteeld worden; want er geen gebrek aan water is, dog we-

1) De vestiging der familie Jourdan (Jordaan) dateert van kort voor 1700.
2) Kammannassie.
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gens het verre en moeyelyke transport word hier niet meer dan tot broodkoorn
gezaayd. 11 uur door een spruyt der Brakke Rivier, 11:40 door een tweede by Roelof
Kamfer1), omtrent 2 uuren ten W. deese plaats eyndigt de Lange kloof en word daar
door dwarsbergen geslooten. 12:50 van hier uyt de Lange Kloof noord op langs de
Brakke Rivier, en aan de andere zyde langs een krans van een klipagtige heuvel in
't Caro veld. Den heuvel omgereeden zijnde weeder west op. 3:30 by de plaats van
G. Scheepers, aan de Groote Doorn R., 5:30 van hier. 7 uuren voorby een verlaten
plaats van Herman Pietersen. 7:30 door de Klippendrift, een sterk lopend water. 8:15
by Okker Hijns op de Muysekraal aan de Zandplaat in 't Cannaland. Betrokken lugt,
wind Z.O., guur weeder. Het water bewesten de Keurboomsrivier ontlast zig uyt de
Lange kloof door verscheide riviertjes in de Camnasi, die in de Olyphants R. alsmeede
de Gamka ontfangt en naar 't Zuyden loopende den naam krijgt van Gouritsrivier.

Maandag den 2 do.
Maandag den 2 do. 's Morgens, wind N., ligt betrokken lugt, koud. Peylden het
Cangogebergte, zijnde het middelste gedeelte van den Zwartenberg N. 7 uur van
hier, 11:35 langs en door de Kleyne Doorn R. tusschen klipagtige heuvels. Cours W.
12:35 door de Groote Cannalandsche rivier, 12:40 voor de Cannalandsche hoogte,
12:50 er op in een vlak Caroveld. 1:35 door de Kleyne Cannalandsche R., droog en
voor de hoogte. 1:45 er op. Deese twee hoogtens zijn zeer moeyelijke passagiën om
hunne steylte, daar meenig een wagen voor blijft staan, en zouden kwalijk op te
komen zijn, indien se klipagtiger waren. Men komt er door op een hoog veld tusschen
bergen en heuvelen in een kloof, die hoe langer, hoe naauwer word. Zagen 4
gestreepteezels digtbij onsloopen. 3 uur door de Wasch R. en voorbij een verlate
plaats van J. Dryer2). 3:25 door de Modder R. 4:30 door de Saffraan R., alle swakke
spruytjes, die nu droog waren, en in de Gourits R. loopen, en aan de Saffraankraal
een ordinaire uytspanplaats. Dor veld, de grond scherp met steentjes en zand, wind
W.

Dingsdag den 3 do
Dingsdag den 3 do Helder. Wind Z.W. 6:10 van hier, de Attaquaskloof op, tot 7 uur
langs een ruysend watertje, 8 uur viel de kar om. Cours W. t' Z. 9:45 aan de Groote
Paardekraal, een uytspanplaats hier. De cours Z. t' O. 1:15 van hier, weeder Z.W. en
W. t 'Z. 4.15 aan de Kleyne Paardekraal, meede een uytspanplaats en het eynd der
Attaquaskloof. Deese kloof is een opening in 't gebergte, 't geen

1) Een Roelof Campher kwam naar de Kaap in 1690.
2) De vestiging der familie Dreyer dateert van 1729.
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van de Kromme R. aan zee, langs het Autoniqualand en Swellendam, voorts het
Hexriviersgebergte en den Wittenberg uytmaakt en verder langs de Oostzyde der
Olyphantsrivier voortlopende tot omtrent op 32o breette eyndigt. Zy is met zodanige
steyle heuvels bezet, dat deese passage voor een der moeyelijkste word gehouden,
te meer omdat zy zoo lang aanhoude, loopende niet dwars, maar schuyns door 't
gebergte. Men vind er plaatsen, daar men twee wielen moet remmen. De weg word
reedelijk wel onderhouden, en zou onbruykbaar zijn, indien de heuvelen klipagtiger
waren in deese kloofstaat veelerley soort van bloeyende heysters. Aan de zuydzyde
van dit gebergte komende, zijn 't niet dan heuvelen daar veel gras, maar ook teffens
biesen en struyken staan. 5:45 door een kleyn riviertje, zijnde den spruyt der Brakke
R. 6, aan de Hagelkraal by D. Marcus in het land van Beune (?)

Woensdag den 4 do
Woensdag den 4 do Helder, wind N.W. 9:45 van hier, cours Z.Z.O. Langs een
ongemakkelyke weg over heuvels door de vorige spruyt alhier gent de Palmiete R.
11 uur voorby J. Bota op eenige distantie en van verre Louw Erasmus, beiden in 't
Zuyden, de Hartebeestekraal in 't Oosten; tot op deese hoogte schiet het
Autoniquabosch. 12:30 over de Brandwagt, het eerst van buyten witgeplaastert huys,
zeedert dat van W. de Vos aan de Hex R. en door bovengemelde spruyt. 1:15 by
Claas Meyer langs dezelfde spruyt, die hier de naam krijgt van Brakke R. 2:30 van
hier langs gemelde Brak R., 3:15 door dezelve, komende het water tot halfwegen het
wagenkistje, want de vloed tot hiertoe oplopende, waren wy er te vroeg doorgereeden
voorby Jac Hatting1) 4:25 by Pieter ter Blans,2) het geheele veld heuvelagtig, daar
veel biesen en allerley struyken in 't gras staan. Wy vonden het hier in huys alles wel
geschikt en zeer goeden wijn, schoon die hier niet geteeld word. Men vind hier zeer
weinig koorn en klaagde zeer over de droogte; de plaatsen hebben zeer slegt uytzigt,
want leggen alle in de klooven die zeer naauw zijn tusschen hoge heuvelen.

Donderdag den 5 do.
Donderdag den 5 do. 7 uur van hier naar 't Autoniquabosch. 8 uur door de kleyne
Brakke Rivier, die in zee loopt en hier tamelijk breed is. 9 uur voorby Christ. Oelofse,
10 uur voorby Hendk. Plooy3), 10:40 by Hendk. van der Wald, 11 uur van hier, 11:50
aan 't Autoniquabosch. Dit legt hier meede langs 't gebergte, daar stonden zware

1) De vestiging der familie Hatting dateert van 1698.
2) Terre blanche. De vestiging der familie dateert van 1713.
3) De vestiging der familie du Plooy dateert van 1712.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

33
boomen, onder anderen een van 13 voet 9 duym Amsterd: circumferentie, maar zo
meenigvuldig en doorgaans zo zwaar niet, als aan de zyde der Kromme R. 't Beste
is hier reeds uytgehakt. Men gaat omtrent het hakken in deese bosschen zeer ruw te
werk, want wy vonden hier meenig een fraay boom, die men geen kans heeft gesien
om op den grond te krygen op andere jongere boomen leggen, en dus die beletten
om door te groeyen; ook werden er doordien men niet voor den voet weg, maar
hetgeen het best aan staat, hakt, een meenigte jonge opschietende bomen geruïneert,
om een eenige boom uit te hakken, en uyt 't bosch te brengen, zoodat 't niet te voorsien
is, dat deese bosschen het zoo lang zullen uythouden, als men anders van hunne
uytgestrektheid wel zou hebben te verwagten. In deese vlakte van 't Autoniqualand
tusschen 't bosch en de zee leggen 14 plaatzen, die hun bestaan alleen hebben van
dit Autoniquahout te kappen, transporteeren en verkoopen. Het veld is te zuur om
schapen en koeyen te weiden en de grond niet dan met veel mist te bezaayen, dus is
't zeer armoedig hier. Volgens het zeggen van P. ter Blans zoude in 't midden van dit
Autoniqualand tusschen de bosschen zeer goed bouwbaar land leggen, zijnde zwarte
zandgrond, ook goede weyden en zig in 't bosch veele olyphanten onthouden, die
om de digte bosschen bezwaarlijk te schieten zijn. Uit deese kust zoude een rif in
zee, in welke een zoete wel ontspringt, steeken. In de baay Algoa geleegen aan
d'uytloop der Keurboomsrivier vol klippen en riften zijn. Men brand hier loog tot
zeep van caré1) bosjes. 's Namiddags terug, de wind N.W., regen.

Vrydag den 6 do
Vrydag den 6 do De wind N.W., regen en donder.

Zaturdag den 7 do
Zaturdag den 7 do 6:55 van hier weeder door de Brakke Rivier, naderhand den weg
op naar de Mosselbaay. 9:15 door de Herte Rivier, die smal was voorby Ab. Fred.
Bierewaard, deeze plaats heeft niet dan brak water, het zoete moet 1½ uur verre
gehaald worden. 10:15 voorby N. Bernard, een slegte plaats, brak water. 11:45 in de
Mosselbaay. In deeze baay zouden geen klippen of riften, maar zeer goede ankergrond
weesen. Zonshoogte 78:40, dog niet zeer accuraat, vermits de lugt telkens betrokken,
zelfs met regenbuyen was. Peilden de oostelyke hoek O.N.O. De baay open in 't O.,
de regen belette weder te peilen, de wind N.W. 2:10 van hier, cours W.t'Z en W.Z.W.
4:45 voorby Jac. Meyers, een slegte plaats. 5:20 voorby d' ou-

1) Caré bosjes; waarschijnlijk Karroo bosjes.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

34
de Boshof,2) meede slegt. 6 uur voorby den jongen Bota, item. 8:30 by Bota aan de
Gouritsrivier, wind Z.W., zagen veele harten. Hier stond een schapekraal van levende
aloë.

Zondag den 8 do
Zondag den 8 do 's Morgens reeden wy naar den mond der Gourits R. een uur in 't
Zuyden van hier geleegen. De rivier is wel 20 roeden breed en heeft een breeden
mond, maar by de ebbe een smalle uytwatering, lopende circa 50 roeden lang, zeer
kort langs de westelyke oever in zee. Zy heeft aldaar en verder op, volgens 't zeggen
van gemelde Bota een goede diepte om met een kleyn vaartuyg te konnen varen.
Den mond legt eenigsints voor den Z.O. gedekt. In dit veld was meenig wild en
enkelde hartebeesten en rheebokken; tusschen de Gourrits en Breede Rivier in de
breette van wel 4 uuren diep landwaards in, zoude het veld zeer slegt, en duynagtig
zijn, alwaar geen bouwbaar land, nog weinig wygrond nog water is. Even ten oosten
van deesen mond leggen de Vleesch en Vischbaayen, die kleyne inhammen zijn,
open voor zuydelyke winden, maar waarin goede ankergrond zoude zijn. 2 uur van
hier langs de Gourits Rivier, 3:55 voorby H. Meyer, 5 uur voorby nog een plaats van
hem. 5:50 by Pienaar1) aan voornoemde rivier. Vervuylde grasheuvels en langs de
R. met renosterboschjes bewassen. Cours eerst N., daarna N.W.

Maandag den 9 do
Maandag den 9 do Helder, stil. 6:30 van hier door de Gourits R. Cours W.t'N. en
W.N.W. De R. was zeer laag, 't water even over den agtersten as, 7:15 voorby een
andere plaats van Pienaar ter zyde N. af; tot 8:30 langs gemelde rivier, over heuvels
met allerley bosschjes begroeid. 12:30 door de Vals Rivier die zeer klipagtig was,
en waarin 't water sterk stroomde by Rhijnsburg2) 3:15 van hier over kortgrasige
heuvels. 7 uur door een kloof, waarin een groote meenigte aloë stond. 7:40 voorby
Renier aan de Cafferskuyls R. 8:50 by Lombard, meede aan gemelde R.; aan de
Valschrivier leggen 5 plaatsen en even zoveel aan de Weisrivier, die in de
Cafferskuylsrivier loopt. In 't Z. ½ uur van Rhijnsburg2) legt een zoutpan. In 't
binnenveld tusschen de Valsch R. en Cafferskuyls R. leggen 10 plaatsen en tusschen
deese laatste en de Vetrivier 3, over deese 4 à 5 dito. Zagen zeer veel hartebeesten
en schooten verscheide faisanten.

Dingsdag den 10 do
2)
1)
2)
2)

De vestiging der familie Boshof dateert van 1752.
De vestiging der familie Pienaar (Pinard) dateert van 1705.
De vestiging der familie Van Rensburg dateert van 1708.
De vestiging der familie Van Rensburg dateert van 1708.
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Dingsdag den 10 do Helder, stil. 6:40 door de Cafferskuylsrivier, 7:30 voorby de
wede. Mulder3), 7:45 door de Vet R. Op zyde tegen

3) De vestiging der familie Mulder dateert van 1704.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

35
het gebergte legt nog een plaats. 9:15 by Du Plaisis1) aan een arm der Vet R., 2:5 van
hier, 3:20 voor de Kraga hoogte, 3:50 er bovenop, 5:20 voorby Du Pré aan de
Krombeksrivier, veeltijds droog. 6:30 door de Duyvenhoksrivier, loopt altijd, en
even daarna by de wede. Fourri2). Gestadig over heuvels, die voorheen grasrijk, maar
nu digt met renosterbosjes begroeyd waren. Schoon bouwbaar land. Cours meest W.
tot W.Z.W.

Woensdag den 11 do
Woensdag den 11 do Betrokke lugt. Wind Z.W. 6:50 van hier, 8:45 voorby P. de
Jager, 9:30 voorby Doris Kleynhans in 't Z., 11 uur by D. Steyn3), Cours N.W., grazige
heuvels. Reden 's namiddags te paard na 't Grootvadersbosch, ¾ uur van hier in de
kloven tegen 't gebergte geleegen; aan dit bosch legt een plaats van de Wede. Spies4)
Dit bosch strekt zig een uur of 2 langs het gebergte uyt, maar het timmerhout is er
byna geheel uytgehakt, zodat men niet dan kromme en slegte boomen ziet.

Donderdag den 12 do
Donderdag den 12 do Helder. De wind Z.O. 8:10 van hier, 10 uur voorby de plaats
van Jacobus van Rheenen, 11:10 voorby een kleyne Hottentotskraal. In dit district
leggen nog meer kralen, dog maar van 6 à 7 hutten. 11:30 van een steyle hoogte,
daar de wagens niet dan met moeyte en 2 wielen geremd af quamen. 12:15 op 's
Comps. post. 2 uur van hier, 3:15 door de Buffeljagts R., die maar 2 voeten rosagtig
water had, dog 8 à 9 roeden breed en zeer klipagtig was. Aan de linkerzyde legt de
plaats van den overleeden landdrost Horak5). 5:30 aan de drosdye van Swellendam,
korte grasige heuvels. Zagen eenige bonte bokke en rheebokken. Cours W.

Vrijdag den 13 do
Vrijdag den 13 do Helder, de wind Z.O., warm.

Zaturdag den 14 do.

1)
2)
3)
4)
5)

Du Plessis. De vestiging der familie dateert van 1707.
Fourie.
De vestiging der familie Steyn dateert van 1685.
De vestiging der familie Spies dateert van 1755.
De vestiging der familie Horak dateert van 1741.
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Zaturdag den 14 do. Lugt en wind als voren. 7 uur van hier na de mond der Breede
R. 8:45 door de Buffeljagts R., 11 uur aan de Depka, een byna drooge R., 2 uur van
hier, 8:35 door de Slange R., weinig water, 6 à 7 roeden breed. 8:55 by Louw de
Jager, kortgrasige heuvels, de wind Z.W. Cours Z.O.

Zondagden 15 do
Zondagden 15 do Helder, de wind N.W. Reden naar voormelde mond een uur van
hier, peilden het oostelyke punt van 't land O.t.N., het westelyke punt Z. t'O., het
binnenste der bogt N.O. t'O., de punten des monds O. en Z. t'O., d'uytloop der rivier
iets oostelyker, het mid-
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delpunt des Pottenbergs W.Z.W. en 't punt naar zee Z. iets O, dat naar 't land W. De
rivier schoon 't laag water was 40 à 50 roeden breed, in den mond leggen veele
zandplaten, die van tijd tot tijd verspoelen en weederom aangroeyen. De mond is by
laag water langs den westelyken oever open, schoon zeer naauw. Met de vloed, die
't water ruym 3 voeten opzette, liepen alle de platen onder, en was de uytloop zeer
ruym. Vongen hier redelyke goede zoogenaamde kabeljaauwen. De wind Z.W.;
schoten een bonte bok.

Maandag den 16 do.
Maandag den 16 do. Helder, wind Z.O., reden terug naar den landdrost; in de vlakte,
die wy gepasseerd zijn, is goed koornland, daar geen water by geleyd behoeft te
worden, ook tamelijke goede wyden.

Dingsdag den 17 do.
Dingsdag den 17 do. Helder, warm, de wind Z.O. Tegen den berg voor de drosdye
leggen in de kloven 2 à 3 bosjes, dog waarin byna geen goed timmerhout meer te
vinden is.

Woensdag den 18 do
Woensdag den 18 do Helder, warm, stil. Zonden de tweede wagen en de kar met het
volk en de ossen vooraf naar Nooitgedagt, en de eerste wagen met een span ossen
om ons aan de pont in te wagten.

Donderdag den 19 do
Donderdag den 19 do Guurweeder, wind N., betrokke lugt. 6:5 van hier door de
Poespasvalley. 6:40 door de Klip R. voorbij een plaats. 8:25 door de Leeuwen R.,
8:30 voorby D. Steyn, 8:45 Cours Z.Z.W. by de pont, die aan de samenloop der
Breede R. en die Zonder End legt. 9:20 van hier, cours Z.t'O. 10:10 voorbij Jac.
Delporte,1) een zeer armoedige plaats, daar men dit jaar geen broodkoorn heeft gehad.
Klipagtige, schurftige heuvels en vervuild veld, hier op Z.Z.W. 12:37 uyt en 1:30
weder ingespannen. 4:15 door 't Zoute R. 5:20 door een spruyt der Zoute R. 6:20
door 't Zoute R. 8:30 door de Kars R. by D. Huys,2) grazig, dog vuyl veld, in 't geheel
geen hout. De wind W., regenbuyen en koud.
1) De vestiging der familie Delporte dateert van omstreeks 1700.
2) Uys.
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Vrydag den 20 do,
Vrydag den 20 do, 's Morgens ophelderende lugt. De wind Z. 8:23 van hier, cours
Z.t'W. Op eenige distantie tegen den berg voorbij de Wede Wieman vervuylde
grasheuvels met renosterbosjes aan de zuydzy de van den berg door een vlakte,
gedeeltelijk kleyagtig. Cours Z.W.t'Z. 12:7 voorbij P. Kempe,3) aan de Kers R. 1:15
bij Jac. Swart4) aan de Soetendaalsvalley. 4:30 van hier, cours N.t'W. 5:45 bij Jac.
Swart aan de Thouws R.

Zaturdag den 21 do.
Zaturdag den 21 do. Helder, wind Z.W. 4:35 te paard na de caap

3) De vestiging der familie Kemp dateert van 1712
4) De vestiging der familie Swart dateert van kort voor 1700.
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Anquilles,1) geleegen in 't Z. van de Soetendaalsvalley; in passant aan by M. Laurents
(alias Rostok) aan het eynd der Soetendaals valley. Zagen in 't terugryden een zoutpan,
geleegen ½ uur van Jac. Swart. Deese pan leeverd goed zout en is ½ uur in zijn
omtrek groot. 12:45 van hier, 2:45 aan 't eynd der vlakte in een laagte tusschen grasige
heuvels, langs de Thouws R., die in de Zoetendaalsvalley loopt. Deese valley is wel
een uur lang, en half zo breet, heeft altijd brak water, waar zig veele vogels op en
veel visch in onthouden. Zy loopt met een smalle strook naar zee, maar is in den
mond by gemeen water verstopt. Men vervoert en verkoopt deese vis. 3:15 by
voormelde M. Laurents2) aan de Nieuwjaars R., zijnde deselve Thouws R. 3:45 van
hier over lage grazige ruggen, in de laagte koud, zuur veld, goed bouwbaar land. 7
uur tusschen het gebergte over en door ruggen en laagten als voren. 7:20 voorby Jac.
Conterman3). 9:30 by Jan Swart aan de Uylenkraal aan een R., die uyt de hier digtby
gelegen Baviaansch fonteyn ontspringt en hier kort by in zee loopt. Cours W.

Zondag den 22 do.
Zondag den 22 do. 5:30 te paard na de Ambrosius hoek om het hol van druypsteen
te zien. 8 uur aldaar. Dit hol legt aan het strand een eindwegs van den berg af, alwaar
d' oever uyt rotsen bestaande, 30 à 35 voeten boven 't strand uytsteekt. De bovengrond
is dun met allerley heystersgewas digt begroeit, 't legt aan de Zuydzijde van een
grooten inham, tusschen de Hanglip en d' Ambrosiushoek, die een vlak en verre in
zee uytsteekende landpunt is, digt aan een der binnenste hoeken. Het hol is 50 voet
lang en 20 breet, de steen' der rots is poreus, hierdoor sypert water. Zo ras dit aan de
lugt g' exponeerd raakt, verstijft het tot een substantie, die veel naar christal gelijkt,
maar zo bros is, dat het door het slaan met een hamer of klipsteen aan gruys vald.
Deese substantie hangt als keegels of als kaarse van ongelyke groote en formaat aan
't verwulfzel, en op den grond staan verscheyde pylaartjes, geformeert door 't water,
dat in meerder quantiteyttoevloeyende en langs de bovenhangende kegels afdruypt.
Deese pylaartjes groeyen kegelswyse aan, totdat se de bovenhangende keegels
rakende, met hen pilaaren ter dikte van een arm worden, die dit verwulfsel schynen
te ondersteunen. De Bavianen vernielen vooraan veel maar schynen 't agter in niet
te durven wagen. Peilden by dit hol den Hanglip W.t'N ½ N., het westelyke punt der
baay Fals

1) Agulhas.
2) De vestiging van een familie Lourens dateert van 1704.
3) De vestiging der familie Conterman dateert van 1700.
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iets westelyker. D' ene hoek der inham aan de landzyde N. iets O., de andere O.Z.O.,
d' Ambrosiushoek Z.W. 't W., het gebergte 'tgeen zig agter den Hanglip uytstrekt
van W.N.W. tot N. De valeyen daar de Both en Palmiete rivieren in zee loopen
N.W.t'N. en W.-N.W. wel zo N. Voor de middag stil, nademiddag frissche Z. 1 uur
van hier. Terug na J. Swart, 3:30 by Hannis Brits1) aan de Kleyne rivier, zijnde het
beneedenste gedeelte der Steenbokke R. cours N N.O., de strekking der Kleyne
riviersbergen is W. en O., het punt van de Onrustriviersberg W., dat van de Kleyne
riviersberg W. t'. N.

Maandag den 23 do.
Maandag den 23 do. 4:25 van hier langs 't voorsz[eyde] gebergte. Cours O.N.O. 5:37
voorby Abr. van Bentura, een slegte plaats. 6:50 op de zuydhoek van gemeld gebergte,
7:20 op de noordhoek, cours N. 7:45 bij Jan Wessel,2) 8:20 van hier, cours N.W.,
over grasige ruggen. 10 uur voorby Wessel, 11:40 voorby H. Eeksteen,3) zijnde wy
een verkeerden weg ingeslagen, 2 uur by Gildenhuyzen,4) 2:30 aan het Warme bad.
Helder stil.

Dingsdag den 24 do.
Dingsdag den 24 do. Helder, wind Z.O. 9 uur van hier met een paarde wagen. 10 uur
by C.H. Badenhorst.5) 12 uur 5.m van hier, 4 uur by Josias de Kok aan de Bothrivier,
leggende in 't N.W., gestadig over grazige heuvels.

Woensdag den 25 do.
Woensdag den 25 do. 1:15 van hier, 4:15 over de Kleyne Houwhoek, voorby deplaats
De Rust. 5:15 aan de Palmiete R. op een plaats van J. Smid.6) Helder, stil, warm.

Donderdag 26 do

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

De vestiging der familie Brits dateert van 1691.
De vestiging der familie Wessel(s) dateerd van 1684.
De vestiging der familie Eksteen dateert van 1714.
De vestiging der familie Gildenhuysen dateert van 1673.
De vestiging der familie Badenhorst dateert van 1713.
De vestiging der familie Smid dateert van 1675.
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Donderdag 26 do 5:5 van hier, 5:20 door de Palmiete R., 6:20 door de Steenbrasems
R., 6:50 op de Hottentots Hollandskloof, 7:50 beneeden. Voorst naar Philip W. de
Vos en 's avonds op Nooitgedagt.
Pieter Cloeten.
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Van de Plettenbergs rivier over de Sneeuwbergen terug na de
Cambdebo1).
Maandag den 5 de do.2)
Maandag den 5 de do.2) helder zonneschijn en de wind N:W: begaven wij ons 's
morgens ten vier uuren op weg terug na de Cambdebo, en bereykten ten thien uuren
's voormiddags de Schuylhoek van waar ten een uur 's namiddags voortgereden
zijnde, legerden wy ons ten half seven uuren aan de Bracke R.

Dingsdag den 6 de do.
Dingsdag den 6 de do. de lugt gematigd en de Z:W: wind redelijk sterk koelende,
sloegen wy 's morgens ten vier uuren weder op weg, passeerden een quart na sessen
de Champagnepoorts Rivier en vertoefden ter plaatse van Stephanus Smit, daar wy
ten half twee uren 's namiddags aanquamen, tot vier uuren, hebbende onder weg drie
volwassene leeuwen gezien, op welke eenige gewapende schutters toereden, dog die
afgeschrikt wierden door de stoutmoedigheyd der leeuwen, welke wel wykende
waren, dog zodra een en andermaal op eenen verren afstand een kogel na hun
toegeschooten wierd, wel honderd schreeden terug deinsten en de jagers met eenen
aanval dreygden. 's Avonds ten half negen uren legerden wy ons ter plaatse van
Barend Burgers, daar wy vernamen, dat sedert ons afwesen de Bosjesmans getendeerd
hadden desselfs rundveeh te roven; op welke zy eenige pylen hadden afgeschoten;
dog waren zij door de gewapende wagter afgekeerd en in hunne toeleg verhinderd:
't was hun voorheen tot twee reisen gelukt, denzelven Burgers van al zijn rund veeh
en paarden te beroven. Maar in de onderneming die zy in dien tusschen tijd omtrent
twee uren rijdens van hier bij Hendrik Kruger3) meede hadden te werk gesteld, waren
zy zo wel geslaagd, dat twee honderd stuks schapen van denzelven, hun ten prooye
geworden waren; den wagter een jongen opgeschoten en ongewapenden Hottentot
zijnde, hadden zij met vier pylen zodanig gequest, dat denzelven nog dien eigensten
avond door het gift der pylen omquam. Wij wierden dus gewaar, dat de vuren die
wy op de heen ryse in 't gebergte aan alle kanten hadden gezien, door dezelve
Bosjesmans

1) Rijksarchief 's Gravenhage, Kol. Aanw. 1914, Van Plettenberg-archief. Vervolg van ‘Reizen
in Zuid-Afrika, 11 bl. 61-78.
2) October 1778.
2) October 1778.
3) De vestiging der familie Krüger dateert van 1717.
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niet alleen naar gewoonte waren geschikt tot onderlinge waarschouwinge, opdat een
ieder van hun op zijn hoede mogt zijn, maar dat zy daar van meede gebruyk maakten
om de waarschouwinge te doen strekken, ten opzigte van de kans en gelegentheyd
die er nu by het afweezen van eenige Sneeuwbergse bewoonders tot het roven van
hun veeh voor handen mogt zijn.

Woensdag den 7 de do.
Woensdag den 7 de do. de wind Z:W: met koel en aangenaam weer, verlieten wy 's
morgens een quart voor agt uuren de plaats van Barend Burgers, quamen 's
voormiddags ten elf uuren op die van Johannes van der Walt en 's middags ten half
een, van daar voortrydende, vier uuren daar na ter plaatse van de weed. Hendrik
Venter.1)

Donderdag den 8 de do.:
Donderdag den 8 de do.: was 't 's morgens mistig, dog na zonsopgang de lugt helder
en gematigd warm met een Z:Wtlijk koeltje, Wij begaven ons 's morgens ten ses
uuren van de laatstgemelde plaats en ten half elf de plaats van Carel van der Merwe
Davidsz: bereykt hebbende, reeden wij een quart voor twaalf uuren van daar, en
quamen, na een half uur vertoevens ter plaatse van Diederik Koekemoer, ten half
ses uuren aan, op onse oude rustplaats bij Johannes de Beer, in de Cambdebo; daar
wij ons vorig campement voor nog twee dagen verblyvens weder betrokken. Wy
vernamen by onse aankomst alhier, dat ook zedert ons afwezen, den burger Cornelis
Olivier2) in de Cambdebo woonachtig, derthien stuks runderen door de Bosjesmans
waren ontroofd, zonder dat denzelven een daarvan weder had kunnen agterhalen.

Vrydag den 9 de dito.
Vrydag den 9 de dito. betrokken lugt en de wind N:W: op den middag met sterke
buyen waeyende, welke 's avonds weder afnam.

Saturdag den 10 de do.
Saturdag den 10 de do. had het in den gepasseerden nagt gereegend zo als het deezen
geheelen dag met zagte buyen nog aanhielt tot

1) De vestiging der familie Venter dateert van 1691.
2) De vestiging der familie Olivier dateert van 1677
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Zondag den 11 de do.
Zondag den 11 de do. 's morgens ten agt uren, wanneer de lugt opklaarde met een
Z: Olijk: windje, die den gehelen dag met aangename zonneschijn bleef waeyen. 's
Voormiddags ten thien uuren braken wy 't leger op, hervatten met het geheel gevolg
onzen vorigen afgebrokenen oostelyken cours; en quamen ten half twaalf uuren aan
de plaatsvan Christiaan Opperman, daar wy aan de Swarte Rivier, onder eenen
overhangenden kliprots, op eenige lootregte klip platen de teekeningen zagen der
Bosjesmans3) die ook de Chineesjes werden

3) Zie Gordonverzameling Catal. Maggs Bros. Supplt to No. 316. p. 7. (Tekeningen der Chinese
Bosjesmans Hottentotten agter de Sneeuwberg).
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genaamd: deeze tekeningen bestonden in afbeeldzels van menschen, wilde ezels,
elanden, bavianen, struysvogels, verkens en meer andere gediertens, dog zeer
misvormd, en de couleuren waren gemaakt van rode steenen, uytgebrande houtskolen
en fyne asch met water gemengd, eenvoudig en zonder de minste schaduwe of kunst:
welke teekeningen men ook met de vinger konde uitwisschen; zijnde reeds voor thien
jaren aldaar ontdekt en door het overhangen van de rots voor de regens en winden
bevrijd en in dien staat bewaard. Ten een uur 's namiddags de gemd: plaats van
Christiaan Opperman verlaten en de weg langs de Swarte R. vervolgd hebbende,
bevonden wy ons een quart na drie uuren op de veeplaats van den oud heemraad
Hendrik Cloete, zijnde een van de best gesitueerde plaatsen in de geheele streek der
Cambdebo: van welke plaats na een half uur vertoevens weder voortgereeden wierd;
en na een quart voor vijf uuren de Muijshonds Rivier: waar meede, door den stylen
af en opgang der drift schoon 't water niet zeer hoog gereesen was, een half uur
toegebragt wierd: als meede een quart na sessen de Landdrost-Rivier die breet, klippig
en zeer uytgespoeld was, gepasseerd te zijn: met welke laaste passagie meede ruym
een half uur moesten verzuymen; legerden wy ons ten half agt uuren ter plaatse van
Andries Smit aan de laastgemde: rivier iets na derwaarts van de drift gelegen.

Maandag den 12de do:
Maandag den 12de do: helder zonneschijn weer en de wind N:W: die op den middag
sterker wierd, begaven wy ons 's morgens ten ses uuren van de laastgemd: plaats,
hadden te negen uuren een gedeelte van de Swarte ruggens in 't gezigt, dewelke by
de Karigas-Rivier haar begin nemende Oost op lopen en ten Zuyden tot aan de
Winterhoeksbergen uitstrekken: een quart voor elf uuren, een plaats van Josua Joubert,
door den burger Jurgen Greef bewoont, bereikt en aldaar een half uur vertoefd
hebbende, legerden wy ons 's middags een quart voor een uur op de woonplaats van
gemelde Joubert, gelegen aan de Melks-Rivier. 't Veld tusschen de eerste en
laastgemelde plaats van Joubert, schoon wederzijds vlak en zeer grasrijk zijnde; was
egter door gebrek aan water, in eene ruyme uytgestrektheid geheel onbewoond.

Dingsdag den 13de do:
Dingsdag den 13de do: aangename zonneschijn weer met een N: W tlijk lugje, reden
wy 's morgens ten ses uuren van gemelde woonplaats van Joubert en bevonden ons
's middags ten half een uuren op de leeningsplaats van Johannes Meyburg aan de
Canniga of Vogelrivier, daar de Cambdebo afneemd: de gemde: Caniga of Vogelrivier
zo wel als de geene die wy in de twee vorige dagen waren
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gepasseerd, bevond men dat onlangs door de aanhoudende sterke regens, verre buyten
hare oevers waren overstroomd geweest. De vlakte van de Cambdebo, dewelke wy
nu zedert den 11de dezer waren doorgerijsd, was op zommige klyne streeken wel,
evenals de Carro, slegts met bosjes begroeyt en van weyden ontbloot; maar voor 't
overige uytnemend grasrijk en van schone uytgestrekte weyden voorzien, welke
weyden voor 't rundveeh werden geprefereert, boven die van de Sneeuwberg; dog
de laaste daar en tegen boven de eerste voor de schaapen: gelijk ons ook gebleeken
was dat 't rundveeh in de Cambdebo die op de Sneeuwberg en de schaapen op de
Sneeuwberg die van de Cambdebo surpasseerden; schoon aan desedert eenigen tijd
in beyde landstreeken gegrasseert1) hebbende zogenaamde brand- of luyzen-ziekte
veele schapen waren gesneuveld, of nog eenige overblijfzels van die ziekte onder
dezelve wierden bespeurd.

Van de Cambdebo na de Groote Vischrivier.
Woensdag den 14 de do:
Woensdag den 14 de do: was de lugt 's morgens betrokken, dog 's namiddags
opgeklaard: terwijl de Z:O: wind 's avonds sterk waeyende, tegens de nagt weder
afnam. Wy hadden 's morgens een quart voor ses uuren de plaats van Johannes
Meyburg verlaten, en, een quart na agten de Blye-Rivier gepasseerd zijnde, quamen
wy langs eenen stylen en zeer ongemakkelyken weg boven op de Bruynshoogte, daar
't detachement Swellendamse dragonders te paard, den Weledelen Gestrengen heer
gouverneur inwagtede en zijn Weledelen Gestr: met drie chargies begroetede: 't
detachement bestond uyt
Hillegard Mulder, cornet.
Thomas Fereyra, corporaal
Johannes Petrus Koen,2) trompetter
Salomon Ferreira } Dragonders.
Barend Lindequast3) } Dragonders.
Johannes de Jager } Dragonders.
Douwe Steyn } Dragonders.
Jan ter Blanche } Dragonders.
Jan Potgieter Theodorusz: } Dragonders.
Rynier van Royen Ryniersz: } Dragonders.
Jurgen Human4)}Dragonders.

1)
2)
3)
4)

gewoed.
De vestiging der familie Koen dateert van 1747.
De vestiging der familie Lindequast dateert van 1724.
De vestiging der familie Human dateert van 1710.
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's Namiddags ten half twee uuren bereykten wy de plaats van Jacobus Potgieter, aan
de Klyne Visch-Rivier, daar 't nagt verblijf genomen wierd. Aan geene zyde van de
Bruynshoogte tot boven op dezelve, stonden in een streek velds veele spekbomen,
die spongieus en onbruykbaar zijn, insgelijks meer andere wilde bomen die
kortstammig of struykig waren, hoedanige wij onderweegs nog niet hadden ontmoet.

Donderdag den 15 de do
Donderdag den 15 de do was de lugt 's morgens betrocken met een zagte N.W.te
wind; wanneer wy ons ten ses uuren weder op weg begaven; terwijl ons gevolg door
twee wagens van de Swellendamse dragonders wierd vergroot; en arriveerden na
drie en een quart uur weegs op de plaats van Willem Prinsloo aan de Bosch Rivier.
Deeze plaats had de vermaakelijkste situatie van de gantsche landstreek, die wij door
gereysd waren; en zoude wanneer dezelve behoorlijk wierd betimmerd een
gecultiveerd, niet alleen tot een zeer aangenaam verblijf kunnen werden gemaakt,
maar ook aan dies bezitter een redelijk bestaan uytleveren, zoo uyt de aan 't gebergte
leggende bosschen van yzer-boeken-geelhoute en andere bomen waarvan de
gebergtens ten westen geheel waren ontbloot; als uyt de vlakte daarby gelegen,
dewelke uyt zeer vette en vogtige aarde bestaande, met weinig moeyte tot het graan
gewas zeer bequaam kon werden ge maakt: terwijl 't omleggend veld schoone grasryke
wyden voor 't veeh uytleverd.
De heer Gordon begaf zig even na onze aankomst alhier, na den capitein der
Kaffers Koba genaamt, welken met zijn veeh en eenige familien een uur rydens van
hier gelegerd was en quamen na twee à drie uuren afwezen terug met gemelde capitein
Koba, en 28 van zyne manschappen, die genaamt waren
Habana } zonen van Koba
Debehza } zonen van Koba
Tjooi
Kgono
Tkehlis
Maohntje
Tjohnbo
Tkojo
Nongo
Tsaatso
Taambeetjoera
Tjaatja
Tjoano
Thama
Bebeh
Koetjoea
Kgakga
Koengoe
Tjoeboe
Toesing
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Tabehje
Mnegie

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

44
Oangana
Mambilie
Combehla
Samka

dewelke den Weledelen Gestr: heer gouverneur genaderd zijnde, eenparig riepen
Kabeh, Kabeh Enkohs!1) zijnde hunne gewone groete: zy zetten zig op de aarde te
zamen neder en wierden op tabak en aracq onthaald: Terwijl de heer Gordon,2) wien
zy een groot vertrouwen toedroegen en veel genegentheyd betoonden, in hunne taal
eenige discoursen met hun voerden. Zy vermaakten den Weledelen Gestr: heer
gouverneur met hun zingen en danzen; hetgeen in deezer voegen geschiede: Een van
hun was voor uytgesteld en maakte een woordelijk gezang; de anderen waren in vier
ryen geschaard, hielden elkanderen onder de armen en beantwoorden het gezang met
een brommend en schreuwend geluyd, tusschen beyden gepaard met een kunstig
gefluyt, dog niet geheel zonder harmonie; terwijl zy allen sprongen, met de voeten
sloegen, de hoofden beweegden en de stokken die zij in de regterhand hielden
ophieven na de maat van het gezang, zonder dat zy zig evenwel een enkelden stap
van de plaats begaven, als alleen, dat nu en dan een uytspringende, rondsom dansde
en zig weder onder de ryen stelde: zy hebben hunne aparte gezangen en danzen,
wanneer zy zig ten stryde ofter jagt zullen begeeven, en die op andere gelegentheeden
meer toepasselijk zijn. Tegens den avond keerden zy weder na hun verblijf.

Vrijdag den 16 de do.
Vrijdag den 16 de do. wanneer wy met aangenaam zonneschyn weer op de voorzs:
plaats gelegerd bleven, begaven wy ons 's voormiddags te voetna een kraal der
Kaffers, dewelke onder capn. Koba gehorende, hun omtrent een quart uur gaans van
hier onthielden, en zagen daar, de plegtigheyd die gehouden wierd, ter gelegentheyd
dat een jong vrouws perzoon tot haare vrysterlyke staat gekomen was:3) dezelve was
in een hut afgezondert en moest zig sesthien dagen in dien hut afgesondert houden:
intusschen wierd onder de andere vrouwlieden met danzen en springen nagt en dag
veel vreugde bedreven, de broeder van de jonge vrouwspersoon, had een koebeest
ten besten gegeeven 't welke door de vrouwlieden in de loop om de agterbeenen
wierd gevangen met een stok om welke een riem met een strik aan 't eynde geslingert
was: 't eene voorbeen trok men vervolgens met een ander riem onder 't lighaam door
en 't ander voor been wierd agter

1) ‘Gegroet, gegroet, Heer.’ Kabeh zal wel Tabeh moeten zijn.
2) Zie Gordonverzameling, waarin veel tekeningen van deze tocht voorkomen, met portret van
Kapitein Koba.
3) vgl. Bijlage I en II.
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de hoornen geslagen: 't beest dus in eenen onbeweeglyken staat zijnde gebragt, maakte
een jong karel met zijn assegaey of lans, een opening onder de buyk omtrent de borst
van 't beest, daar hy zyn arm binnen stak en de long-ader afrukte, zodat het bloed
van binnen uytliep en 't beest zeer langzaam stierf: 't vel wierd vervolgens door vier
jonge karels afgestroopt, die ook met hunne lansen 't vleesch van de bouten en ribben
afgesneden, daar na aan beyde zyden de ribben en ook 't borstbeen doorgebroken en
dezelve afgeligt hebbende de ingewanden ontruyrnden; waar op 't gestolde bloed
aan de honden wierd gegeeven: onder 't slagen, hetgeen in de beestekraal op de
misthoop geschiede, zodat tusschen beyden al wat mist aan 't vleesch bleef zitten,
zongen de jonge slagers, maakten met hunne hoofden eenige gesten en begaven zig
telkens onder den danzenden hoop.
Den Weledelen Gestr: heer gouverneur had zig gisteren en heeden geoccupeert
gevonden met het aanhooren der klagten van de colonisten, zowel als met het
redresseeren van verscheyde wanordres, die in deeze verre afgelegene landstreek
wierden ontdekt.
's Avonds quam den landbouwer Jacob Joubert aan onze legerplaats en bragt den
Weledelen Gestr: heer gouverneur berigt, dat hy zig begeven had na 't land der Kaffers
over de groote Visch-Rivier, ten eynde onder anderen aan den capiteyn dier natie
Gaggabeh genaamt, over te brengen 't geschenk, 't welk zijn Wel-edele Gestr: met
hem voor denzelven hadde mede gegeeven, dog dat, wanneer hij: zyne wagens en
ook 't geschenk nog aan deze zyde van de Groote Visch Rivier gelaten hebbende;
zig onder de Kaffers begeven had, eenige beweegingen en stoute redenen van dezelve,
die hij te voren nooyt onder hun had vernomen, hem hadden doen vermoeden, dat
er eenig gevaarlijk toeleg omtrent zijn perzoon wierd gesmeed; en dat hij mits dien
zyne paarden en mede genomene tolken agter latende, zig 's snagts te voet met vlugt
had gesauveert.

Saturdag den 17 de do.
Saturdag den 17 de do. betrokken lugt en de wind Z:W: wierd een quart na ses uuren
's morgens 't leger opgebroken en de weg vervolgd: wy passeerden een uur verder
de Naudeesrivier en bereykten even na de middag ten een uur de Groote Vischrivier,
waarvoor wy by een verlaten plaats van Johannes de Beer het overige van dezen dag
toebragten. Onder weeg hadden wy ons te paard bezyden afbegeeven na de kraal of
verblijfplaatsen van de Kaffers capitains Khoba en Ghodisa en aldaar hunne woningen,
thuynen en manier van leven bezigtigd: welke beyde capitains nevens een groot
gevolg van mans en vrouwen hun met ons na de Groote Vischrivier begaven,
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daar zy met vette hamels beschonken en op tabak en arak wierden onthaalt. Zij konden
hun vrees niet verbergen op het zien der gewapende manschappen en het lossen van
eenige snaphaan schoten wanneer de heer Gordon hun egter telkens gerust stelde.
Zo mans als vrouwen verwonderden zig zeer op 't gezigt van een spiegel, voor welken
zy allerley wezens1) trekken en bewegingen begonnen te maken. Een der jonge
vrouwsperzoonen ontblote haare borsten en maakte springende veele dartele
beweegingen met dezelve voor de spigel. De Kaffers dewelke zig voorheen altoos
tot omtrent een dag reisens beoosten de Groote Vischrivier hadden onthouden, waren
sedert eenige weinige jaren meer en meer na herwaards aangerukt, en hadden hun
ten laasten met groote troupen rund-veeh aan deeze zyde van dezelve rivier gelegerd,
hetgeen de colonisten niet alleen tot groote overlast en nadeel in de weyden verstrekte,
maar waren deeze, om de overmagt of verraad der Kaffers die zy begonnen te vreezen,
ook genoodzaakt geweest de plaatzen te verlaten die zy omstreeks de rivier in leening
bezaten. De capiteins Koba en Ghodisa wierden door den Weledelen Gestr: heer
gouverneur over de onwettigheyd hunner aan deeze zyde der rivier genomene
posessien onderhouden, en onder het oog gebragt dat 't zoude strekken tot verbreking
van de vriendschap die tot nog toe tusschen hun en d' E.Compnie had gesubsisteerd
indien zylieden langer van die landstreek gebruyk maken: met een vriendelyke
waarschouwinge tevens, dat zy genegen zijnde zulks voor te komen: zig nevens de
hunne en al hun veeh, ten eersten zouden moeten begeeven aan geene zyde van de
Groote Vischrivier, ten eynde dezelve rivier te laten strekken tot een vaste
grensscheydinge tusschen hun en de bezittingen van de E. Compie waar op dezelve
ingebragt hebbende, dat zy van den oogst hunner gezaeyde en reeds uytschietende
tarwe zouden ontstoken zijn, indien zy dadelijk gehoorzaamden aan dat bevel, hetwelk
zy erkenden van de Enkohs Enkghoulo of de groote heer des lands te komen, egter
beloofden zo dra zy hunne gezaayde tarwe zouden hebben ingezameld, met de hunne
en al hun veeh de landstreeken aan deeze zyde van de gemde: rivier voor altoos te
zullen ruymen en verlaten; en welke belofte zy met het geven van de regterhand en
het slaan op de borst solemniseerden. Zy begaven hun gezamentlijk tegens den avond
weder na hun verblijf terug, met toezegging, om den volgenden dag 's morgens weder
by ons te komen, ten

1) gezichten.
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eynde met den Weledelen Gestr: heer gouverneur over de rivier te trekken na de
woningen en familien van Koba.

Zondag den 18 de do.
Zondag den 18 de do. zonneschijn weer en de wind N:W: wierden all emogelijke
tentames1) in 't werk gesteld, om met drie wagens en de nodige manschappen tot
dekking, de Groote Vischrivier te passeeren, dog dewijl bevonden wierd dat de rivier,
nog zeer hoog geswollen sijnde, de passagie, door de kragt van den stroom, met al
te veel gevaar zoude verzeld gaan, resolveerde den Weledelen Gestr: heer gouverneur
van de overtogt af te zien. Ondertusschen was capn. Koba met eenige van zyne
manschappen en twee à drie der voornaamste van capn. Ghodisa's volk aan onse
legerplaats gekomen: den Weledelen Gestr: heer gouverneur zeyde hun de rede om
welke van de reyse over de rivier had afgezien, en liet een geschenk in gereedheyd
brengen voor Koba denwelken bij 't geschenk gebragt werdende, lang met
verwonderinge daar op bleef starogen, bij herhalinge Soh! Soh! of zijnen dank
betuygende, zijn uyterste vergenoeging daar over liet blyken en te kennen gaf aan
dit geschenk te kunnen bemerken dat de Enkohs Enkgoulo of grooten heer in dat
land was gekomen: aan 't volk van Ghodisa wierd insgelijks veele zaken voor dezelven
ter hand gesteld en aan Koba meede een aanzienlyk geschenk overgegeeven voor
Gaggabe2) den voornaamsten en magtigsden capn. der Caffers, die hy zeyde met hem
in goede vriendschap te leven; en welk geschenk hy beloofde aan Gaggabe zonder
fout te zullen bezorgen. Den Weledelen Gestr. heer had door veele beloften getragt
capn. Koba te disponeeren, dat hij een van zijne twee zonen, nog jonge en wel
gemaakte knapen zijnde, een reys met zijn Weledele Gestr: na de Caab liet doen,
waaatoe beyde de zonen zelfs, zeer genegen waren, dog Koba, nog eenig mistrouwen
voedende, had allerley flauwe voorwendzels waarom hy daarin niet konde bewilligen.
De Kaffers maken een natie op zig zelfs geheel verschillende van die der
Hottentotten, zy wonen voonamentlijk zuydwaards langs de zeekust; de mannen zijn
groot van gestalte en wel gemaakt met regelmatige wezenstrekken; de vrouwen daar
en tegen kort en doorgaans grof en onbevallig: hunne taal is beter klinkend dan die
der Hottentotten, schoon tusschen beyden wel een enkelde tongslag, die de
Hottentotten eygen is, daar in voorkomt: zy zijn hoewel niet zindelijk, egter zodanig
aan de morzigheyd niet overgegeeven als de Hottentot-

1) = pogingen.
2) = Chachabe - Rarabe.
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ten: de veel wyverye heeft onder hun plaats en de kuysheyt werd onder de jonge
dogters niet zeer in agt genomen, dog gehuwt zijnde, verwekt de egtbreuk de man
tot wraakzugt, zodat 't de overspellige vrouw zomtijds 't leven kost; en den geenen
die zulks met haar bedreven heeft, levens lang vervolgd werd. Hunne kleeding is de
vagt van 't een of ander beest, dewelke met riempjes, by de mans om de hals, dog
by de vrouwen onder de armen over de borsten, toegebonden gedragen werd. De
mannen zo wel als de vrouwen gebruyken een smalle tabeljé1) van een stuk vel of
eene franje van vellen die om den middel gebonden is en de schaamte bedekt: de
mans werden zeer sterk besneden en de voorhuyd geheel ontnomen, zonder dat zy
egter weten te zeggen, hoedanig de besnydenisse onder hun is ingevoerd: hunne
vercierselen zijn, by de mannen ringen van elephants tanden ter dikte van een vinger,
die zommige tot ses toe om den linker arm boven de elleboog dragen, copere ringen
onder de onder arm, copere plaatjes voor de borst en in 't hoofd hair gebonden, en
coralen, voornamentlijk roode om de hals en copere en andere gecoleurde om 't
middellijf: de vrouwen hebben haare tabeljés1) met coralen belegd, coralen om de
hals en 't middellijf, kopere hangzels die ook wel uyt pypendoppen bestaan, aan de
ooren, copere ringen om de armen; en ringen van biesen om 't middellijf, armen en
beenen: zo mans als vrouwen besmeeren hun kort gekroesd hoofdhair zeer dik en
mengen 't smeersel zomtijds met rode aarde. Zy hebben hunne hoofden of capitains,
die zy Kohs noemen: Krijgstochten, jagen, veeh hoeden en den landbouw zijn de
voornaamste bezigheeden der mannen, 't geen tot het huyshouden behoord, word
aan de vrouwen overgelaen; hunne dooden begraven zy niet maar brengen die eenige
schreeden van hunne woningen af, daar zy dezelve aan de lugt en 't gevogelte ten
prooy laten, uytgenomen wanneer een capitain onder hun sterft, die onder een
misthoop in hunne kraal werd gestoken, wanneer zy tevens de kraal of plaats geheel
verlaten en een ander verblijf neemen: hun spijs is, behalven pampoenen,
watermeloenen, erweten en koorn dat na hun 't Kaffers koorn werd genaamd,
voornamentlijk vleesch en melk. Ongeacht hun groote gestalte zijn zij vreesachtig
en laf, hun eenigste wapen is de assegaey of lans, waarmeede zy zeer behendig weeten
te werpen: behalven de oorlogen die zy onder malkanderen om deeze of geene
oorzaken voeren, zijn de Bosjesmans Hottentotten of zogenaamde Chineesjes hunne
gewone vyanden, die hun veeh roven, en tegens hun slegt geweer als de lans,

1) voorschoot.
1) voorschoot.
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vergiftigde pylen gebruyken, welke zy zeer vreezen: hun grootste rijkdom bestaat in
't rund-veeh die zy by duysenden bezitten; dog van schapen, schoon 't vleesch by
hun zeer geacht werd, zijn zy geheel ontbloot: het land bearbeyden zy met korte
houte stocken of schoppen, waarmede de grond slegts zeer ondiep omgesmeeten en
los werd gemaakt; en welke zy dan zonder ordre met pampoenen, watermeloenen,
erwten en koorn beplanten en bezaeyen; hunne woningen zyn lage ronde hutten van
dunne houte stokken opgezet en met ruygte, stroo of palmieten1) overdekt; eneene
klyneopening of ingang aan eene zyde by welke opening of ingang van binnen
doorgaans een vuur aangestooken werd: zy gebruyken gebakkene aarde potten om
hunne spijzen te bereyden en teene mandjes die zy kunstig weten te werken, en zeer
digt, om melk in te bergen en water uyt te drinken: eenige te zaam gebondene biesen
of stokjes aan 't eynde als een platte quast uyt geklopt, verstrekt hun in gebruyk voor
lepels2).
Wy begaven ons 's voormiddags ten half thien uuren langs de groote Visch-rivier
zuydwaardts weder op reys, passeerden ten half twaalf uuren de plaats van Frans
Kruger en quamen ten twee uuren na middag op de plaats van Jan Durandl3) en
Christian van Aard4) aan de gemd: rivier gelegen van waar wij

Van de Groote Vischrivier na de Baay Lagoa5).
Maandag den 19: do.
Maandag den 19: do. met koel en stil weer 's morgens ten ses uuren weder aftrokken;
terwijl de heer Gordon hier van ons scheyde, om naar de Cambdebo terug te keeren,
en daar desselfs voorgenomene landreyse in 't Nd: Wten en Nden voort te zetten.
Op den dag wierd het zeer heet: wy passeerden 's voormiddags ten elf uuren de
Kleyne Vischrivier by een plaats van Andries van Tonderen,6) gelegen af en aan de
laatste baak die de limiet scheydinge tusschen de Colonien van Stellenboschen
Swellendam aanwijst, quamen ten een uur even namiddag op de plaats van Willem
Piljee de Camdaga genaamt en aldaar een uur vertoefd hebbende, namen wy ten vijf
uuren ons nagt verblijf op de plaats van Stephanus Scheepers.

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

Een biezensoort (prionium palmita).
Zie Gordon verzameling, passim.
De vestiging der familie Durand dateert van 1713.
De vestiging der familie Van Aarde dateert van 1723.
Thans Algoa Baai geheeten.
De vestiging der familie Van Tonderen dateert van 1711.
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Ding dag den 20 do.
Ding dag den 20 do. 's morgens heldere zonneschijn; dog 's namiddags de lugt
betrekkende, begon de Z.O. wind sterk en zeer koud te wayen. Wy verlieten ten 6
uuren 's morgens ons nagt verblijf, passeerden ten agt uuren de Nieuwjaars Drift daar
verspannen wierd: waarna den Kaffers capitain Jamosie nevens een groot gevolg
van mans en vrouwen den Weledelen Gestr. heer gouverneur quamen begroeten:
Welken Jamosie met eenige troupen veeh, aan de deeze zyde van de Bosjesmansriviers
bergen zig hebbende ter neder gezet; zodat men vermoede dat hy en de zyne hun
insgelijks meer en meer onder de onze zouden zoeken in te dringen, wierd denzelven
door den Weledelen Gestr: heer gouverneur meede in 't vriendelyke aangezegd, dat
zy hun aan de overzyde van de Bosjesmansriviers bergen en dus buyten de districten
van onse colonien zouden moeten houden, zonder de weyden binnen dezelve te
gebruyken, het geen door hem ook wierd beloofd te zullen nakomen. Na dat zy op
tabak en aracq onthaald en den capitain door den Weledelen Gestr: heer gouverneur
rykelijk beschonken was, reden wy ten elf uuren 's morgens weder voort; en dewijl
een der wagens onder weg quam om te slaan: zonder dat daar door egter eenige
schade van belang geschiede: wierd 't drie uuren 's namiddags toen wy 't
Assegaye-bosje passeerden; van waar voortgetrokken zijnde, namen wy ons nagt
verblijf in 't veld aan een struyken bosch op een hoogte omtrent de Bosjesmansrivier.

Woensdag den 21 ste do.
Woensdag den 21 ste do. aangenaam zonneschijn weer met een Z: O lijk lugje,
verlieten wy 's morgens ten ses uuren ons nagt leger en waren ten half agt uuren de
Bosjesmans Rivier gepasseerd by een plaats van Frederik Rautenbach; waar by zig
eenige Kaffers met hun veeh hadden opgehouden, dog die de komst van den
Weledelen Gestr: heer Gouverneur vernomen hebbende, van daar vertrokken waren,
zodat wy hunne hutten ledig vonden, en van verre nog eenige hunne groote troupen
rundveeh zagen voort drijven.
Door twee afgezanten en tolken van den Kaffers capitein Gaggabeh, die een stuk
weges met ons waren gegaan, deed den Weledelen Gestr: heer gouverneur van hier,
aan denzelven Gaggabeh kennis geeven van 't geschenk dat voor hem onder den
meede capitain Koba gelaten was; en met een verwittigen van de overeenkomst die
met gemde: Koba, Ghodisa, en ook met Jamosie waren aangegaan. Ten half thien
uuren 's voormiddags de Stinkfonteyn gepasseerd en aldaar verspannen zijnde, trokken
wy een quart voor elven weder voort, en bereykten na nog ses uuren weegs, de
Zondagsrivier, daar de volgende nagt in 't veld gelegerd wierd: Terwijl onder weeg
nog eenige Bastaart
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Kaffers den Weledelen Gestreng: heer gouverneur aan de wagen hadden begroet.

Donderdag den 22 ste dito
Donderdag den 22 ste dito verlieten wy 's morgens ten seven uuren met betrokkene
lugt weder onse legerplaats; en een quart voor twaalf uuren, wanneer de lugt op
klaarde en de Z:W: wint begon te waeyen, de plaats van Stephanus Ferreira, ten een
uur namiddag de Zoutpan en een quart voor twee uuren de Zwartkops rivier te zijn
gepasseerd, bevonden wy ons ten half vijf uuren in de baay Lagoa, digt aan de mond
van de Zwartkops-rivier, daar wy den volgenden nagt met stil weer en ook

Vrijdag den 23 ste do:
Vrijdag den 23 ste do: bleven vertoeven: de lugt aangenaam en koel zijnde, begaf
zig den Weledelen Gestr: heer gouverneur 's voormiddags te paard een uur weegs
na de West zyde van de baay tot by 's Comp. Baak of Merksteen, waaromtrent een
fontein van goed water uytliep: wy zagen in de baay aan de oost zyde van verre
drieeylanden,1) van welke het middelste zig zeer hoog en duydelijk vertoonde, dog
de twee andere zo klein waren, dat dezelve alleen 's namiddags met laag water konden
werden gezien, de baay zelf niet meer, als eene wyde bogt of inham zijnde, legt
geheel bloot voor de Z:O: wind. 's Avonds wanneer het reeds donker was, quam een
der landlieden in onse tent den Weledelen Gestr: heer gouverneur verwittigen, dat
men op 't groote eyland in de baey 't vuur zag branden zoo als eenen geruymen tijd
lang, diferenterysen 's nagts zijn de gezien, aan de Caab behoorlijk was gerapporteerd;
en tot welkers waare ontdekking men reeds verscheyde pogingen had aangewend:
den Weledelen Gestr: heer gouverneur zig hier op na eenen zandheuvel hebbende
begeeven, om van daar een zo veel duydelyker gezigt te hebben ontdekte men dat
zuydwaards van het eyland, de tegens de klippen van 't vaste land slaande branning,
een bedrieglijk gezigt uyt leverde, dog dewijl men niet konde onderscheyden, of 't
vuur welk egter Noordwaarts duydelijk wierd gezien, op 't eyland, dan wel op 't aan
de overzyde leggend vaste land brande, wierden tegens over het zelve twee houte
stangen over eynd gesteld2), en men bevond na aanwyzing van dezelve, den volgenden
morgen, dat 't vuur in 't gezigt verre Noordwaarts van 't eyland, op 't vaste land was
geweest.
's Nagts begon de N:W: wind sterk en zeer koud te waeyen, dewelke ook

1) De Vogel of Bird Eilanden.
2) Namelijk in één lijn met het vuur.
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Van de baay Lagoa na de Plettenbergs baay.
Saterdag den 24 do:
Saterdag den 24 do: den geheelen dag aanhield; en tusschen beyden met eenige regen
buyen verzeld was: wy begaven ons 's morgens ten ses uuren op weg en 's namiddags
ten twee uuren de plaats van Johannes Hermanus Potgieter, mitsgaders een uur later
de van Stadens Rivier zijnde gepasseerd, legerden wy ons by dezelve rivier, in eene
kleine, aangename en met hoge ruggens rondsom ingeslotene vlakte: intusschen nam
d' N:W: wind meer en meer aan, en 't begon met digte buyen sterk te regenen, zoals
de geheele volgende nagt voortduurde.

Zondag den 25: do:
Zondag den 25: do: Het weer 's morgens bedaard, begaven wy ons ten seven uuren
van de van Stadens-rivier; daar de weg onmiddellijk by eenen hoogen en lang op
dragenden rug zijn begin nam en dus van rug tot rug voortging. Op d' eerste rug
hadden wy voorwaards aan de linkerzyde het gezigt van de zee met een bogt van
dezelve,1) in welke zig de Gamtouws rivier ontlast, en waren een quart voor negen
uuren by de plaats van Daniel Potgieter aan 't Galgenbosch gelegen: welk bosch deze
naam voert van de galgen, door eenige reyzigers op de bomen in dit bosch gesneeden,
over de uytgestokene namen van degene die in vroegen tyden door deze landstreek
reysden:2) 't gansche bosch bestond uyt ligte bomen van veelderley soort, dog die
meestendeels onbruykbaar waren; hoedanige boschen wy van de groote Vischrivier
af in menigte gepasseerd en tusschen beyden doorgetrokken waren; aan de plaats
van Daniel Potgieter, om van ossen te verwisselen een en een quart uur vertoefd
zijnde, trocken wy ten halfelf uuren weder voort; en zo vervolgens ten een uur 's
namiddags over de Loerie en ten vijf uuren over de Gamtouws rivier, daar wy op
een onbetimmerde plaats van den oud burgerraad Jacobus van Reenen verbleeven,
tot

Maandag den 26: do:
Maandag den 26: do: 's morgens een quart na ses uuren: wanneer wy met aangename
zonneschijn weer voortreysden; tot op de plaats van Jacob Kok aan de Groote Zeekoe
Rivier daar wy 's voormiddags een quart na elf uuren aanquamen en de eerste goede
woning aantroffen die wy van de Hexe Rivier af niet hadden ontmoet; onder weeg
waren wy een quart na negen uuren de Cabeljauws Rivier digt aan

1) De S. Francis Baai.
2) Zie aanteekening 2 blz. 24. De betekenis is klaarblijkelik, dat de namen der vroegere reizigers
bleven staan. Een later gezelschap sneed er galgen bij, om daarmede een verwensing uit te
drukken. Wellicht was 't geheel als een grap bedoeld.
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de mond gepasseerd. Op de plaats van Jacob Kok het overige van deezen dagen ook

Dingsdag den 27ste do:
Dingsdag den 27ste do: toegebragt hebbende, terwijl deeze namiddag de Z:W: wind
begon te waayen, dog 's avonds weder stil wierd, begaven wy ons

Woensdag den 28ste do:
Woensdag den 28ste do: 's morgens ten ses uuren van daar, passeerden een quart
voor seven uuren de plaats van Theodorus Potgieter, ten halfagt uuren die van Lucas
Myer en een quart voor een uur die van Cornelis Vermaak, ons 's namiddags ten half
drie uuren legerende, op de plaats van Jan Schols aan 't Essenbosch terwijl het onder
tusschen geduurende 't grootste gedeelte van onsen weg met stille dog zeer digte
buyen aanhoudend had gereegend.

Donderdag den 29: do:
Donderdag den 29: do: begaf zig den Weledelen Gestr: heer gouverneur en eenig
gevolg, om den slegten weg die wy te passeeren hadden, 's morgens ten ses uuren te
paard vooruyt, en bereykte een quart na agt uuren de plaats van Thomas Ferreyra,
daar de wagens, die een quart uur later waren gevolgd; dewijl by 't op en afreyden
der hoogtens eenige trek- en rem-kettings gesprongen waren: niet voor 's middags
een quart voor een uur aanquamen, en van waar voort getrokken zijnde bevonden
wy ons ten halfses uuren, op een verlatene plaats van Eduard Christiaan Hauman,1)
by de voornaamste oorspronk van de Kromme Rivier: die wy onder weeg in
verscheydene armen en spruyten over getrokken waren: 't weer geduurende deezen
dag koel en aangenaam zijnde geweest, begon tegens den nagt de N:W: wind met
sterke buyen te waeyen en hield aan tot

Vrydag den 30ste: do:
Vrydag den 30ste: do: 's voormiddags, wanneer 't stil wierd: 's morgens een quart
voor ses uuren, reden wy op door de Langekloof, tot de plaats van Pieter Fereyra in
dezelve kloof aan de Diepe Rivier gelegen, daar wy: om dat de rivier te hoog en
onpassabel was, eenen om weg hebbende moeten gebruyken: met 't geheel gevolg
eerst ten half seeven uuren 's avonds aanquamen, wy waaren onderweeg gepasseerd
de plaats van Andries du Preez 's voormiddags een quart voor elf uuren, alwaar om
te verspannen tot twaalf uuren wierd vertoefd; de plaats van Pieter Cornelis van
1) De vestiging der familie Hauman dateert van 1748.
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Nieuwkerken2) ten half een; die van Matthijs Strydom ten twee, van Johannes Olofsen
ten drie en van Stephanus Ferreira ten vier uuren.

Saturdag den 31: do:
Saturdag den 31: do: de wind Z: W: bleven wy ter plaatse van voormd: Pieter Ferreyra
vertoeven om den burger Jacob Joubert

2) Van Niekerk.
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met zijn wagen in te wagten, by zig hebbende den steen of baak det den Weledelen
Gestr: heer gouverneur voornemens was in de naasi volgende baey te plaatsen: en
welken steen door gemd: Joubert van de Caab was over gevoert.

Zondag den 1 ste November
Zondag den 1 ste November verlieten wy 's morgens ten half seven uuren de plaats
van Pieter Ferreyra; en na ten thien uuren de plaats van de weeduwe Hijns, daar den
Weledelen Gestr: heer gouverneur reeds omtrent twee uuren bevorens te paard
aangekomen was, als meede 's middags ten twaalf uuren die van Matthijs Zondag te
zijn gepasseerd, op welke laatsgemd: plaats om te verspannen een en een quart uur
wierd toegebragt, passeerden wy 's namiddags ten twee uuren nog de plaats van
Nicolaas Prinsloo ter linker en een quart voor vijf die van Jacobus Botha aan de
Keurboomsrivier gelegen even ter regterzyde, en quamen een quart voor ses uuren
aan, op de plaats van de weeduwe Gerrit van Royen: terwijl de Z:W: wind 's
namiddags hebbende doorgekoeld, tegens den avond weder afnam. Wy begaven ons

Maandag den 2de do:
Maandag den 2de do: 's morgens een quart na seven uuren met aangename
zonneschijn weer van de laastgemde: plaats passeerden ten negen uuren die van
Jacobus Buys, verwisselden ten thien uuren van ossen ter plaatse van Hendrik van
Staden, en ten elf uuren van daar voortrijdende, legerden wij ons een quart voor
twaalf uuren 's middags aan de voet van den Schonen berg, daar de weg over dien
berg, denwelken wy voornemens waren den volgenden dag over te trekken, haar
begin nam; 's namiddags begon de Z:W: wind na zijn gewoonte in de geheele
landstreek van de Langekloof, frisch te waeyen, komende met mistwolken over 't
gebergte ten zuyden van de nabij gelegene zee. Den burger Jacob Joubert, denwelken
's avonds ten ses uuren ons leger gepasseerd en met zijn wagen den berg op gereden
was, quam tegens den nagt te voet weder terug, berigtende dat hy door gebrek aan
nodige hulpe, desselfs wagen boven op den berg voor de Duyvelskop hadde moeten
laten steken.

Dingsdag den 3de do:
Dingsdag den 3de do: De weg over den Schonen berg en zoo meede de Duyvelskop
gisteren door eenige afgezondene manschappen, zoo veel mogelyk, zijnde passabel
gemaakt, wierden seven wagens nevens een groot gedeelte van de beyde
detachementen, van 't gevolg afgescheyden, om voorwaarts tot over de Attaquascloof
te trekken en zig van daar na 's Comp: houtkappers post in 't Houteniqua land terug
begevende, ons op dezelve post in te wagten: Terwijl wij ons met aangenaam weer
's morgens een quart voor ses uuren,
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met drie wagens, verzeld van verscheyde landbouwers te paard, Zuydwaards over
den Schonen berg op weg begaven, om vervolgens Noordwaarts voort te reysen na
de baey by dewelke de Keurbooms en Pisangs Rivieren in zee uytloopen: De kop of
punt van den gemd: berg, de Duyvelskop genaamt, een quart voor agt uuren zijnde
genadert, wierd een uur toegebragt, om met de wagens en zo mede met die van Jacob
Joubert over denzelven te geraken; dewijl deeze zeer moeyelijke passagie, dewelke
nauwelijks een distantie van honderd schreeden besloeg, zodanig stijl, kort draeyende
en met groote klipbanken bezet was, dat de wagens niet konden werden opgetrokken,
dan met behulp van 20 mannen, die dezelve ondersteunden by de kort draeyen telkens
omzetteden1) en op de baken beurden: na vervolgens het resteerende van den berg
over de rug die nog lang en met swaare hoogtens aanhield, afgereeden en aan de voet
van dezelve een bosch van schoone hoge boomen doorgetrokken te zijn, quamen wy
een half uur na middag aan op de plaats van Willem Myer genaamt de Kleyne Hoge
kraal, na gissing een mijl van zee, gelegen in 't Hauteniqualand. 's Namiddags betrok
de lugt, en bragt in de volgende nagt met een N:W: wind regen voort; dewelke

Woensdag den 4de do:
Woensdag den 4de do: den geheelen dag door zagtkens dog gestadig aanhield, 's
Morgens ten half ses uuren begaven wy ons op weg, trokken ten half seven over de
Nounka of Swarte Rivier en een half uurlater over de Tsao of Witte Rivier, beyde
Westwaarts uytlopende in eene uytgestrekte valley die zig vervolgens in zee ontlaste;
en na wyders over hoge en steyle ruggens te zijn voortgereeden, bevonden wy ons
op den middag ter plaatse van Pieter ter Blansch genaamt Buffelsvermaak: dewelke
wy

Donderdag den 5: do:
Donderdag den 5: do: 's morgens een quart voor ses uuren weder verlieten, passeerden
na drie uuren weegs met de beginnende eb, de Nijsna;2) welke rivier zig in eene
uytgestrekte valley ten Z:O: ontlastende, voorts tusschen twee zeer hoge en steyle
rotsen als door eene poort in zee uytloopt: en vervolgens weder langs veele zeer style
hoogtens, by welke de ossen voor de wagens door den glibberigen weg telkens
nedervielen insgelijks eenige afgezonderde bosschen zijnde doorgetrokken, bereykten
wy ten een uur na middag de plaats van Stephanus ter Blanch genaamt de
Melkhoute-kraal gelegen over

1) Door de grote lengte der wagens kunnen ze niet over korte afstand draaien. De voorkant
wordt in gevallen als 't hier bedoelde opgetild en zijwaarts gezet. Zo maakt men de draai
veel korter.
(Zie ook: Godée-Molsbergen en Visscher: Zuid-Afrika's Gesch. in Beeld, p. 79.
2) Knijsna.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

56
de grootste en laaste valley, van waar wy nadat van ossen verwisseld was, ons verder
begaven na de plaats van Cornelis Botha Jacobz: de Pisangrivier genaamt, daar wy
's avonds ten seven uuren aanquamen. De wind 'smorgens N:W: zijnde geweest,
keerde na middag na 't Z:O: met aanhoudende regens, blyvende de wind ook sterk
waeyen tot

Vrijdag den 6de do:
Vrijdag den 6de do: op den middag. 's Voormiddags begaf zig den Weledelen Gestr:
heer gouverneur te paard, om de een quart uur rydens van gemd: plaats gelegene bay
te bezigtigen, tot op 't einde der uytsteekende punt, dewelke de bay formeerd:
intusschen met de wagen van den burger Jacob Joubert de steen of baak zijnde
aangebragt, wierd dezelve tegen over 't midden van de baey op eenen hoogen
klipheuvel geplant; op welke steen aan de voorzyde 't wapen van de Generaliteyt en
aan de agterzyde 't merk van d' E: O: I: Compagnie en daar onder 't wapen van den
Weledelen Gest: heer gouverneur, uytgehouden was, met eene bygevoegde inscriptie
dat dezen steen door zijn Weled. Gestr: in dit jaar is opgeregt.1) De gemd: baay, in
welke onlangs de hoeker Catwijk aan de Rijn is geankert geweest, tot nu toe geen
vasten naam hebbende gehat, als zijnde arbitrair met de namen van de baay Content,
de bay Angola, de Keurboomsriviers- en de Pisangriviersbaey, by 's Comp: papieren
bestempeld geworden, wierd by deeze gelegentheyd eens voor al, na den Weled:
Gestr: heer gouverneur de Plettenbergs-bay genaamt. 's Namiddags betrok de lugt;
en kort daarop volgden eenige donderslagen met weerligt en digten regen, zijnde
egter van korten duur.

Van de Plettenbergsbaay na de Mosselbaay.
Saturdag den 7 de: do:
Saturdag den 7 de: do: verlieten wy om weder terug te keeren, tegens den morgen
ten drie uuren de plaats van Cornelis Botha voormt: en hadden geduurende den weg
gestadige regens met N:W: wind, tot dat wy ten half negen de plaats van Stephanus
ter Blanch bereykten, van waar, na dat verspannen was, een quart na negen uuren
weder afgereden wierd. De Nijsna2) een quart na elf met de eb zijnde gepasseerd,
bevonden wy ons 's namiddags ten half twee uuren ter plaatse van Pieter ter Blanch.

Zondagh den 8: do:
Zondagh den 8: do: aangenaam weer; wierd 's morgens een quart
1) Een afbeelding van deze steen is te zien in: ‘Geschiedenis van Zuid-Afrika in beeld’ door
schrijver dezes en Joh. Visscher. Amsterdam 1913.
2) Knijsna.
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voor ses uuren de weg vervolgd, terwijl den Welede Gestr: heer gouverneur zig te
paard ter linkerzyde van den weg begaf, om inspectie te nemen van eene valley,
dewelke tusschen hooge ruggens ingesloten en met ligte boschagien omringd zijnde,
hare byzonderheyd daar in had, dat men by dezelve geen toevloed van water bespeurd,
en egter, gelyk berigt wierd, zo wel in 't droge als natte jaarsaisoen met even veel
goed en drinkbaar water vervuld bleef; zonder dat er ook eenig canaal tusschen
dezelve en de nabygelegene zee zigtbaar was. De wagens, dewelke ten negen uuren
ter plaatse van Andries Gausch1) passeerden, waren door het breeken van een der
disselbomen en het remedieeren van dien lang onder weeg opgehouden: Vervolgens
ten half thien de Tsao en ten thien uuren de Nounka zijnde doorgetrokken,
niettegenstaande de laaste wel vier voeten hoog geswollen was, bereykten wy ten
half twee uuren 's namiddags weder ons vorig verblijf ter plaatse van Willem Mijer;
terwijl 's namiddags de N.W. wind op stak en kort daar op van regen gevolgd wierd.

Maandag den 9: do:
Maandag den 9: do: verlieten wy 's morgens ten seven uuren met goed weer de
laastgemd: plaats en passeerden onder weeg zonder eenige tegenspoeden de zeer
diep in en stijl uytlopende driften, d'eene de Traka de Tkou of Vrouwe weg en de
andere de Caymans drift genaamd, na dewelke beyde, de door dezelve stromende
rivieren dezelve naam voeren, zijnde twee slegte en voor wagens zeer moeyelyke
passagien. De hoge ruggens die wy tot nu toe aan deeze zyde van 't Lange Cloofs
gebergte in de geheele landstreek hadden ontmoet, wierden kort daarna afgewisselt
door eene Z:W: uytlopende ruyme vlakte, dewelke wy voor een gedeelte door reden,
tot dat wy 's namiddags ten twee uren quamen op 's Comps: houtkappers post in 't
Houtniqua land: welke landstreek dien naam voert na de Hottentotten die oudstijds
dezelve bewoonden en Houteniqua of zakkedragers genaamd wierden; strekkende
dezelve landstreek zig agter 't gemelde Lange cloofsgebergte Oostwaards uyt tot aan
de Tsitsikamma by de mond van de Kromme Rivier en ten westen tot aan 't Ruyters
bosch, agter de Attaquas cloof; voorzien zijnde van veele groote en klyne bosschen
van boeken- geel- stink- assegay-yser- houte en meer andere geboomtens, die op
veele plaatsen aan de kant en de voet van 't gebergte en langs verscheydene hooge
ruggens 't land bedekten, terwijl de overige en wel de meeste der ruggens van bosschen
geheel ontbloot zijnde, redelijk goed gras tot

1) Gauche. (Gous). De vestiging der familie dateert van 1718.
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weyden uytleveren. Wij troffen op de voorsz: Comp: post aan, de seven wagens
dewelke de Attaquascloof gepasseerd en voor twee dagen aldaar aangekomen waren,
als meede den landmeeter Christoph. Hieronimus Lijste, op reys zijnde, om volgens
ordre van den Weledelen Gestr: heer gouverneur de Zuydkust op te nemen en in
kaart te brengen.

Dingsdag den 10do:
Dingsdag den 10do: met goed weer nog op de gemd: post hebbende vertoefd, reden
wy

Woensdag den 11do:
Woensdag den 11do: met aangenaam zonneschijn weer, 's morgens een quart voor
ses van daar, passeerden onderweeg successivelyk de plaatsen van Dirk Uwes,1)
Jacobus Rademyer2) Hendrik van der Walt, Hendrik Willem de Plooy, als meede de
Malagassies - Wit Else - groote Brake en eenige andere rivieren; en quamen ten drie
uuren 's namiddags aan ter plaatse van den oud heemraad Pieter ter Blanch de oude.

Donderdag den 12de: do:
Donderdag den 12de: do: betrokken lugt en de wind N:W: begaf zig den Weledele:
Gestr: heer gouverneur met eenig gevolg te paard, een quart voor ses uuren op weg
om de Mossel baay te bezigtigen, passeerden de plaats van den heemraad Ferdinand
Albregt Bierwaard, en in de baey langs strand Westwaards zijnde voortgereden tot
op de uytschietende hoek, had men daar niet alleen een compleet gezigt van dezelve
baay en 't daar in leggend eyland, maar ook van de uytsteekende punten door welke
de Visch- en Vleesch baeyen werden geformeerd: Vervolgens na de wagen weg
terugkerende, wierd met de wagens, dewelke een quart uur later langs de ordinaire
weg waren afgereden, te gelijk ten elf uuren de plaats van Jan Meyer de Rietvalley
genaamt bereykt.

Van de Mosselbaey na Swellendam.
Vrijdag den 13de do.
Vrijdag den 13de do. 't weer als gisteren, verlieten wy 's morgens ten vijf uren de
laatsgemd: plaats, passeerden onder weg die van Jan Dietelof3) en bevonden ons 's
1) Uys. De vestiging der familie Uys dateert van 1722.
2) De vestiging der familie Rademeyer dateert van 1756
3) De vestiging der familie Dietlof dateert van 1741.
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voormiddags ten half elf uuren ter plaatse van Daniel Pinaar, alwaar ander voorspan
zijnde genomen, trokken wy een half uur daarna over de Gaurits rivier en twee uuren
verders voorby de twee veeplaatsen van den oud burgerraad Petrus
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Johannes de Wit,1) bereykende 's namiddags een quart voor vier uuren die van Jacobus
Jansz. van Rensburg de Valsche Rivier genaamt. 's Nagts begon 't te regenen, zooals
tot

Saturdag den 14de do:
Saturdag den 14de do: 's namiddags aanhield. Wy reden 's morgens een quart voor
seven uuren van gemd: Rensburg, passeerden een uur daarna de Zoetemelksrivier
by de plaats van Nicolaas Jansz van Rensburg en nog een en een half uur later de
Kafferskuyls rivier by de plaats van Daniel Lombaerd2) ons een quart na elf 's
voormiddags legerende ter plaatse van de weeduwe Michaël Muller3) aan de Vette
rivier; welke rivier wy

Zondag den 15de: do:
Zondag den 15de: do: 's morgens een quart na vijf uuren passeerden. De lugt was
betrokken en koel. Wy hadden vervolgens de plaatsen van Daniel du Plessies en
Christoffel Lombaard ter zyden en waaren een quart voor elf over de
Duyvenhoksrivier op de plaats van de weeduwe Louis Fourie,4) daar van ossen wierd
verwisseld: na dat een half uur daar meede was toegebragt, de weg vervolgd zijnde
tot een uur namiddag, staken wy van de groote weg ter regter zyde af na de plaats
van den oud heemraad Jacobus Steyn, genaamt de Tradauw gelegen aan 't Grootvaders
bosch alwaar twee uuren later aanquamen.

Maandag den 16de do:
Maandag den 16de do: Den Weledelen Gestr: heer gouverneur, zig 's morgens ten
ses uuren te paard hebbende vooraf begeeven na 's Comps: post aan de
Buffeljagtsrivier, passeerde onder weg de plaats van den oud burgerraad Jacobus
van Renen aan dezelve rivier geleegen, vertoefde tot een quart na negen op de gemde:
post, daar de wagens, dewelke 's morgens te gelijk waren afgereden, op dien tijd
meede aanquamen: de weg wyders vervolgd en de Buffeljagts rivier gepasseerd
zynde, arriveerde wy ten een uur namiddags op de Drosdye Swellendam, alwaar den
Weledelen Gestr: heer gouverneur door den landdrost en secretaris behoorlijk wierd
gerecipieerd. De wind was Z:O: dog zagt wayende.

1)
2)
3)
4)

De vestiging der familie De Wit dateert van 1717.
Pierre Lombard (Lombaard) kwam gehuwd naar de Kaap in 1690.
De vestiging der familie Muller dateert van 1718.
De vestiging der familie Fourie dateert van 1693.
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Dingsdag den 17de do:
Dingsdag den 17de do: 's morgens mistig weer en tegens de middag sterke weste
wind, die ook

Woensdag den 18de do:
Woensdag den 18de do: aanhield; geduurende deeze twee laatstgemde: dagen ons
verblijf op de gemd: drosdye hebbende gehouden, terwijl de beyde detachementen
uyt de Stellenbosche en Swellen-
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damsche colonien, dewelke alhier een vroolyken dag hadden genoten, ontslagen en
voor derzelver gelyde en gehouden goede wagt wierden bedankt, vertrokken wy

Van Swellendam na de Caab.
Donderdag den 19de: do:
Donderdag den 19de: do: de lugt betrokken en de wind N:W: zijnde 's morgens ten
vijf uuren van de drosdye Swellendam; werdende den Weled: Gestr: heer gouverneur
door den landdrost en secretaris dier colonie uytgeleyd tot aan de Breede Rivier,
dewelke wy drie uuren daarna bereykten: werwaerds de oud heemraad Jacobus Botha
de oude en Hermanus Steyn nevens nog eenige colonisten met hunne familien hun
's daags te voren begeven en hunne tenten opgeslagen hadden om den Weledelen
Gestr: heer gouverneur in te wagten, die door hun op een vriendelijk ontbijt wierd
onthaald; terwijl de wagens intusschen met de ponton de Breede Rivier ter plaatse
daar de Rivier Zonder Eind zig met dezelve vereenigd, passeerden. Den Welede:
Gestr: heer gouverneur met 't geselschap vervolgens insgelijks overvarende, begaven
de meeste vande even gemde: lieden, hun meede in de ponton en betoonden hunne
blijdschap over de ontmoeting van zijn Welede Gestr: aldaar. Ten tien uur 's
voormiddags reden wij met versch voorspan van degemde: rivier, passeerden onder
weeg de plaats van Hendrik Vollenhoven1) en ten twee uuren namiddag op die van
Johannes Giebelaar2) de Groote Vlakte genaamt, nog eens van ossen zijnde verwisselt,
quamen wy twee uuren laater op 's Comps: post genaamt de Tijgerhoek: hebbende
onder weegen een wynige regen gehad.

Vrijdag den 20: do:
Vrijdag den 20: do: verlieten wy met mistig weer, 's morgens ten half seven de
Tijgerhoek: onder weeg klaarde de lugt op; en ten half agt de plaats van de weeduwe
Jurgen Linde3) zijnde gepasseerd, namen wij ten negen uuren 's voormiddags ons
leger aan de Rivier Zonder Eind, tegens over 's Comps: post de Zoete Melks valley,
werwaerts wy met de schuyt over de rivier gebracht wesende, ons begaven en het
overige van deesen dag toebrachten, kerende 's avonds na ons leger terug, wij
vervorderden

Saturdag den 21 ste: do:
Saturdag den 21 ste: do: 's morgens ten vijf uuren onzen weg: de wind was Z:O:
Den Welede: Gestr: heer gouverneur zig te paard ter zyden af hebbende begeeven
1) De vestiging der familie Vollenhoven dateert van 1735.
2) De vestiging der familie Giebelaar dateert van 1712.
3) De vestiging der familie Linde dateert van 1758.
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na 's Comps: post 't Ziekenhuys, passeerden wy vervolgens een quart na agt de plaats
van Coenraad
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Groenewald1) genaamt de drie Fonteynen en ten half elf die van de weeduwe Wessel
Wessels en quamen op den middag aan 't Bad; daar wy heeden en ook

Zondag den 22 de: do:
Zondag den 22 de: do: bleeven vertoeven; zijnde de wind aanhoudend Z:O: tot

Maandag den 23 ste do:
Maandag den 23 ste do: tegens den middag wanneer dezelve omliep na 't N:Wten.
De wagens langs de ordinaire weg zijnde voor uyt gezonden over de Hottentots
Hollands cloof, begaven wy ons met de paarde wagen van den burger capitein Josias
de Kok na desselfs woonplaats en van daar

Dingsdag den 24 ste do:
Dingsdag den 24 ste do: 's Morgens ten vijf uuren na de Palmiete rivier ter plaatse
van Johannes Smit Jurriaansz: daar wy een quart voor thien uuren quamen en na een
uur vertoevens weder afreden. De lugt was 's morgens betrocken en heet, tegens den
middag volgden eenige donderslagen, weerligt en reegen. Wy waaren een quart na
twalf uuren 's middags op de Hottentots Hollandscloof en dezelve cloof zijnde
afgegaan, wierd den Welede: Gestr: heer gouverneur aldaar gecomplimenteerd door
den landdrost nevens de heemraden en den secretaris van Stellenbosch en Drakenstein,
dewelke zijn Welede: Gestr: begleyden tot op de plaats van den oud heemraad Willem
Morkel2) in Hottentots Holland gelegen, daar wy ten een uur namiddag aanquamen
en onse wagens aantroffen.

Woensdag den 25: do
Woensdag den 25: do verbleeven wy op de laatstgemd: plaats, zijnde lugt betrokken
en de wind N:W: dewelke ook

Donderdag den 26: do:
Donderdag den 26: do: aanhield en geduurende onse weg met regen verzeld was: 's
morgens ten half vijf uuren met de paarde wagen van gemd: Morkel van desselfs
plaats zijnde afgereeden, quamen wy ten ses uuren ter plaatse van den meede oud
1) De vestiging der familie Groenewald dateert van ± 1696.
2) De vestiging der familie Morkel dateert van 1709.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

heemraad Johannes Myburg aan de Eerste rivier; en vervorderden na een half uur
vertoevens aldaar, onse weg na de Caab. Den Welede: Gestr: heer gouverneur wierd
aan de Zoute rivier ingewagt door eenige van de voornaamste uyt 's Comps. dienaaren;
en de burger Cavallerye zijn Welede: Gestr: over dezelve rivier zijnde te gemoed
gereden, begleyden zijn Welede: Gestr: die in eene aldaar gereed staande coets
overstapte, tot aan de barriëre: Terwijl bij het inreyden van de barriëre 't salut
geschiede met seventhien schoten van 't fort Imhof en vervolgens met het gelyk
losbranden van 't geschut der ter reede leggende Hollandsche en Fransche scheepen:
Staande de burger Invan-
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terye aan de overzijde van de patrouille wagt, onder de wapenen geschaart,
welkersofficieren, gelijk ook die van de militie die in 't Kasteel onder de wapenen
was vergaderd, in het passeeren met hunne spontons1) en vaandels salueerden: by
ons arrivement in 't Kasteel, hetgeen 's voormiddags een quart voor thien uren
geschiede, wierd den Weledelen Gestr: heer gouverneur, uyt de coets tredende
verwelkoomt door den heer Secunde en de verdere heeren der regeering, mitsgaders
vervolgens door de leeden der respective collegien van justitie, kerkenrade,
weesmeesteren, en commissarissen van civile en huwelijkszaken, benevens alle de
verdere gequalificeerdens uyt 's Comps. dienaren en de burgerye dewelke op de Kat2)
waren te zamen gekomen, insgelijks gecomplimenteerd: de militie en de burgerye
losten drie salvos uyt hun geweer, en de gezamentlyke ingezeetenen, betoonden
hunne vreugde over zijn Weledel Gestr: geluckig retour: gelijk ook geduurende deeze
geheele reyse de liefde, toegenegentheyd en hoogachting by de collonisten in 't
algemeen was komen uyt te blinken voor de perzoon van zijn Weledele Gestr: die
wel content was over de bereydvaardigheyd, met welke dezelfe aan de gestelde ordres
tot vorderinge der reyse niet alleen hadden beantwoord, maar dewelke ook
daarenboven na hun vermogen alles hadden toegebragt, wat tot gemak van zijn
Weledele Gestr: op deeze fatiguante reyse konde strekken, 's Namiddags om vier
uuren arriveerden insgelijks de wagens die op onse reyse waren gebruykt.
November, 1778.

1) Halve piek, wapen der subalterne officieren in de 17de en 18de eeuw.
2) Verhoogd gedeelte van den hoofdwal van 't kasteel, dat hoofdzakelik dient om een ruim
uitzicht te verkrijgen. In Kaapstad de plaats, waar men autoriteiten verwelkomde.
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Reisaanteekeningen van F. von W. 1788-1789.1)
Nation und Karakter.
Nation und Karakter. In ihrer2) Bildung zeichnen sie sich durch ihre Grösse, Stärke,
Munterkeit, gute Gesichtsbildung, Kleidung und Sprache ganz von den Hottentotten
aus. Sie lieben den Krieg unter sich und gegen andre Stämme, sind aber sehr feig
gegen die Waffen der Christen. Ihr Karakter ist sehr gemischt. Fröligkeit mit einem
hohen Grad vom Sorgenlosigkeit; Rachsucht und Unversöhnligkeit mit brausender
Wildheit sind Züge ihres Karakters. Dabey sind sie aber gegen vermeinte Freunde
und gegen wohlwollende Kolonisten, gutherzig, billig und redlich, doch erwiedern
sie List und Betrug mit gleichem Betragen. Sie sind nicht unerkentlich und undankbar
gegen ihre Wohlthäter, und lieben die Europäer vielleicht aus Eigennuz oder aus
Furcht. Sie brechen nicht leicht die Bundnisse, die sie mit andern geschlossen haben,
besonders wenn sie auf ihren König schwören. Milde und verschonende
Menschlichkeit einzelner Christen in ihren letzten Kriegen gegen sie, sind mit
unvertilgbaren Zügen in ihr Gedächtniss eingeschrieben. Ihre Feinde hingegen - oder
alle, die sie nicht redlich in ihren Absichten glauben, verfolgen sie, in nächtlichem
Dunkel hinterlistig mit ihren eisernen Lanzen. Eigennutz und ein angebohrnes Gefühl
von Recht und Billigkeit scheinen die unverdorbenen Triebfedern ihrer Handlungen
zu seijn. Kein Kaffer hebt ein Steinchen ohne eine dafür zu erwarttende Belohnung
von der Erde auf. Wenn zu Zeiten die Kaffern auf die Jagd in die Besitzungen der
Kolonisten ziehen und die Bauern weisen sie in ihre Grentzen zurück, dann erwiedern
sie nicht selten: was sie berechtige die bezeichnete Grenze zu uberschreiten? Eine
antwort die aus recht der Natur sehr natürlich fliesst.

Bildung beider Geschlechter.
Bildung beider Geschlechter. Sie sind fast allgemein, grosse, nervigte menschen,
und es ist nichts ungewöhnliches junge Leute von 17-19 Jahren zu sehen, die beij 6
Rheinl: Fusse messen. Selbst das zweite Geslecht ist meist von beträchtlicher Grösse,
ihre Gesichtsfarbe ist schwarz, das mehr ins rothe sticht; doch findet man auch wieder
viele, die wie die Mozambiken, ganz schwarz sind. Die meisten, die ich sah, hatten
weder besonders aufgeworfne Lefzen, noch so breite und platte nasen, wie gewöhnlich
die Kreolische Nationen.
Viele hatten lange spizige, sehr verhältnismässige Nasen, und in jeder rücksicht
schöne Bildungen.

1) Rijksarchief 's Gravenhage. Aanw. 1900. XXII No. 85.
2) n.l. der Kaffers.
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Ihr Gesicht bezeichnen sie nicht gleich jenen Völkern, durch eingeschnittene Figuren
in die Haut. Im Stande der Natur wird man nur selten auf missgewachsene menschen
stossen1) Unter der Menge der mich täglich umgebenden Kaffern, war auch nur der
einzige Kafferfürst Ganzeela, der ältere Bruder ihres Königs, hässlich, klein und
ungestaltet, welches aber sein Ansehen unter den übrigen Grossen seiner Nation im
geringsten nicht zu schwachen schien. Indessen bemerkte ich doch öfters, dass mit
der Grösse des Leibes zugleich auch eine höhere Erwartung von Macht und Kraft
zur Selbstvertheidiging unter ihnen verbunden wurde.
So wie ich unter dem männlichen Geschlecht meistens gute Gesichtsprofile merkte,
so fand ich wirklich unter dem zweiten Geschlecht viele deren Gesichtstheile under
sich im schönsten verhältniss standen; weisse Farbe mit dem reizenden Kolorit, hätten
sie wirklich zu Schönheiten gebildet.

Kopfzierde der Männer.
Kopfzierde der Männer. Die Kaffern, männlichen und weiblichen Geschlechts haben
etwas längeres Haar, als gewöhnlich Kreolische Völker. Sie ordnen es auf eine
besondere art, die mir nicht missfiel und die ihnen auch ein gutes Aussehen gibt. Das
zweite Geschlecht scheint diess werk zu übernehmen. Verschiedene Kaffern legten
den Kopf in den Schoos der Frauen und Mädchen, welche alsdan ein Büschelgen
Haar von der Dikke eines dünnen Strohhalmen strekten, ihre Hände mit Fett von
Seekühen oder Rindsfett beschmierten, das fingerlange Büschelgen zwischen beiden
Händen fest zusammen drehten, dann in der Mitte es fahsten und es wie eine scheur
zusammen lauffen liessen, dass zuletzt ein Zoll langes Trottelgen dadurch entstand.
Mit ausnehmender Mühe bringen sie so den natürlichen, Kopfputz zu Stande, biss
das ganze Haupthaar in lauter solche Trottelgen verwandelt ist, die sie so dann hernach
mit einer Polus Erde, welche zwischen Steinen zu Staub gerieben wird, bestreuen.
Oft vermischen sie aber auch diesen rothen Puder zugleich mit Fett, und geben
dadurch schon beim Drehen des Haars demselben die rothe Farbe. Die Trottelgen
erhalten durch das Fett und die Erde eine gewisse Schwere, nach welcher sie alle
abgesondert rings um dem Kopf herum hängen. Diejenigen die ins Gesicht
herniederhängen, machen der Nation eine schmale Stirne, und geben dem Gesicht
viel

1) An den erstgebohrnen Kindern wilder Nationen vollendet die Natur das immer früher, was
im Stande der gebildeten Menschheit nur langsam, und mit grösserer Sorgfalt und Mühe sein
Ziel erreicht. Der hülfreichen Hand der Natur überlassen, erhält der schwache Mensch früher
das Maas seiner Kräfte, die ihn gegen die folgen verzättelter Pflege sichert.
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Regelmässigkeit. Sie schwellen ihnen zwar oft den Kopf dadurch etwas mehr auf,
das aber kaum bei ihrer übrigen Leibes Grösse bemerkt wird. So oftsie eine Bewegung
machen, bebtjedes Trottelgen, vorzüglich aber bei ihren ermüdenden Tänzen. Diese
Zierde haben beide Geschlechter mit einander gemein. Die Männer schmükken so
dann ihre Haare theils mit weissen oder rothen Korallen, theils mit Stückgen Messing
oder Kupfer, oder auch mit Metallenen Knöpfen und dergleichen, die sie an die
Trottelgen hinten, an den seiten und vornen am Kopfbefestigen. Sie binden auch
runde Plättgen von Messing, so viel sie deren besitzen, an eine lederne Schnur oder
Sehne, die entweder über die, vornen in die Stirne hängende Haare wie ein Band-oder
auch über die blose Stirne nach hinten zugeht, und dort befestigt ist. Auch stückchen
Elfenbein und alles was ihrer Eitelkeit schmeichelt dient ihnen zur Zierde ihrer Haare.
Einst sah ich eine Frau, die ihre Haare auf eine sonderbare Art geschmükt hatte. An
ettlichen Trottelgen grade über der Stirne hatte sie eine alte verrostete stählerne
Uhrkette, an welcher noch ein halber Messingerner Uhrschlüssel hieng, über die
Nase abwärts hängen, die denn bei jeder Bewegung des Kopfs ihre Nase und den
Mund nicht sanft berührte. Neben dieser Kette hiengen noch andere Zierrathen
abwärts ins Gesicht. Ich fragte sie durch meinen Dollmetscher, ob ihr das so wohl
gefalle und ob das ein Zeichen ihrer Schönheit sei? worauf ich mit der Mine - der
festesten überzeugung zur antwort erhielt: Aeoae (Ja!). Eine vorzügliche Lieblings
Zierde der Männer ist die, dass sie vornen über die Haaren - grade über der Stirne,
das schwarzbraune Ende eines Löwenschwanzes mittelst einer Schnur binden. Der
gröste Busch steht in der Mitte, und die kleinern darueber. Diess gehört unter die
vorzüglichsten Triumpfszeichen der Nation, so wie der übrige Theil des falben1)
Löwenschwanzes, den sie vornen unter das linke Knie binden, dass er das Schienbein
bedeckt. Beides sind Beweise ihrer Tapferkeit, und scheint ihnen unter den übrigen
einen gewissen Vorzug zu geben. Mann findet viele Kaffern, welche dergleiche
Ehrenzeichen 4-6 um den Kopf und so auch mehrere übereinander unter dem Knie
hängen haben. Da es nun aber nicht jedem glückt, Löwen zu erlegen, und sich denn
doch damit Ruhm und Eitelkeit verbinden, so machen sie auch öfters um den Kopf
die Spitzen von Goldfüchs - oder Jakhals und anderen Schwänzen und hängen denn
vor das linke Knie die haarigten Riemen eines weissen

1) falb is synoniem aan fahl.
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Ochsen - oder Kühschwanzes. Die Männer gehen stets mit unbedecktem Haupte,
und nur der einzige alte kahle Kafferfürst Langkha trug eine von einem Bauern
erhaltene Zwilchmütze.

Kopfzierde der Frauen.
Kopfzierde der Frauen. Das weibliche Geschlecht hingegen geht mit bedecktem
Haupte. Frauen und Mädchen tragen fast immer eine Rinds-oder wildlederne Müze
auf dem Kopf. Sie wissen mit ihren Lanzen und mit scharfen Steinen, die Haare gut
weg zu machen, breiten das Fell aus, schmieren es stark mit Fett und rother Erde,
wodurch es gelinde und weich wird. Aus diesem wird denn die Müze geschnitten
und zusammen geheftet, welches die Frauen selbst thun, sie bedienen sich hiebei
einer Art selbst verfertigter eiserner Pfriemen. Damit stechen sie kleine Löcher darein,
und ziehen dünne riemen oder Sehnen durch, und befestigen alles das auf eine
geschickte und dauerhafte Art aneinander. Diese Müze besteht entweder aus 2
Haupttheilen oder noch 2 Seiten-Stükken, welche ohngefehr einen Fuss lang sind,
und spitzig auslaufen. Vornen hängen zwei lange Riemen, die etliche Finger breit
und bei zwei Fuss lang sind herunter, und hinten wieder zwei dergleichen. Der übrige
spitzige Theil ligt, soweit er nicht dem Kopf zur Dekke dient. vorwärts flach auf
demselben und ist mit Korallen von verschiedenen Farben und mit andern Zierrathen
besezt, welche bald Blumen, bald Sterne und dergleichen vorstellen.

Andrer Zierrath.
Andrer Zierrath. Die Ohren beiderlei Geschlechter sind wie der Hals mit Korallen
geschmükt, sie haben daher fast allgemein Löchergen in den Ohren. Sie nehmen
daher auch alles an, was man ihnen zu dieser absicht in die Ohren und an den Hals
hängen will. Ausser Korallen-als der gewöhnlichsten Zierde tragen auch viele vom
mänlichen Geschlechts eine Art von 2-3 Zoll langen, dikken, roth, oder gelb kupfernen
Nadeln, mit einen Nadelnknopf, welche Gewohnheit sich vorzüglich von der
nordlicher wohnenden Nation der Tambucki herschreiben soll, welche diese Nadeln
sehr geschikt mit Steinen aus ihrem Kupfer schmieden. Die Spize ist dann gegen den
Knopf aufwärts gekrümt, und zwar so, dass bei dieser Krümming in der Mitte eine
Art eines wirklichen Ringes entsteht, an welchem sie so denn in den Ohren hängen.
Den Hals zieren sie mit Korallen, Knöpfen, Ringen, Slüsselgen, alten Stükgen Eisen,
und einem rothem riechenden Holz, das wegen vermeinter Wunderkraft gegen die
Zauberei von ihnen vor heilig und kostbar gehalten wird. Meist tragen sie ihre
Zierathen so tief, dass sie ihnen biss auf die Herzgrube herniederhängen. Einen alten,
unbrauchbaren Schlüssel,
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den ich an der Korallenschnur des Kapitains Kittelôs befestigte, verursachte grosse
Freude, und hieng ihm tief auf der Brust. Unter allen Gütern lieben sie keine so sehr,
als weisse Korallen; alle andern haben unter ihnen keinen so hohen werth. Wenn
man aber indessen in ehmaligen Zeiten gegen ein Pfund solcher Korallen einen
Ochsen oder eine Kuh erhandeln konte, so hätte man deren jetzt mehr als 2-3
nöthig, und müste noch oben drein eine kleine Zugabe beilegen. Der Grund davon
liegt in dem starken Verkehr der angrenzenden Bauern mit den Kaffern, wodurch
teils der werth jener Guter vermindert, teils der steigende werth ihres viehes
vergrössert wird. Sie haben noch eine Art kleiner rother Glaskorallen, die van innen
gefärbt sind, und die nicht häufig unter ihnen gefunden werden. Sie versicherten
mich dass diese Gattung besonders geschäzt wäre, und den grösten werth unter allen
besize, so dass eine einzelne Schnur schon eine gut bemittelte Persohn bezeichne.
Die meinigen von gleicher Art verachteten sie aus vorgefassten Meinungen, so sehr
ich ihnen auch ihre Gleichheit begreiflich zu machen suchte. Als ich 9lange Schnüren
solcher Korallen, am Hals der Mutter des Königs bemerkte, sprach ich sie darum an,
indem ich ihr eine Entschädigung dagegen zusicherte; sie war so gleich bereit, sie
mir zu geben, wenn ich ihr nur eben so viele weisse Korallen dagegen mittheilen
wollte; hieraus konnte ich also schliessen, dass der werth derselben gleichwohl nicht
so allgemein seijn müsse. Ubrigens hängen sie auch noch an die Korallenschnüre,
mehrere Löwen und Tigerzähne, auch die Nägel ihrer Tazzen, wenn sie dergleichen
Thiere erlegen, oder die Felle von Bauern erhandeln.

Kleidung der Maenner.
Kleidung der Maenner. Die Kleidung beider Geschlechter gibt ihnen bei ihrer Grösse
und schönen Bildung, ein freies muntres Aussehen. Hierinnen unterscheiden sie sich
auch besonders von den Hottentotten, deren kurze ekelhafte Schaaffelle auf der Brust
gebunden sind, beide Schultern und den ganzen Rükken bedekken. Die Kaffern
männlichen Geschlechts hingegen tragen ein auf beschriebene Art zubereitetes
Rindsfell ohne Haare, das denn vom Fett und der rothen Erde gelinde und röthlich
wird. Sie nähen aber auch mehrere Felle nach Maasgabe ihrer Grösse und Stärke
von erlegten Wildprett als Elensthieren;1) Springbökken Antilopen oder Kuttus2) und
dergleichen zusammen, an denen sie meistens die Haare stehen lassen, weil sie an
dem schönen Kolorit dieser Fellevergnügen finden. Danntragen sie auch zusammen
genähte Tigerhäute, die vorzügliche Lieblings-

1) Eland.
2) Koedoe, zeer groote antilope (strepsiceros kudu).
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gegenstände ihrer Begierde sind. Sie scheinen vermutlich wegen grösserer Seltenheit,
auch grössentheils nur die Tracht der Ersten und Reichsten des Volks zu seijn. Die
haarigte Seite wird immer nach innen zu getragen. Diese Bedekkungen sind meistens
sehr weit und oft so lang dass sie die Erde berühren. Sie werden über die linke Schulter
gehängt und gehen unter dem rechten Arm durch, der völlig frei ist, um desto
ungehinderter ihre Waffen gebrauchen zu können. Vornen gegen die linke Brust zu,
ist diess Kross oder Fell gebunden, und erhällt auch die linke Seite frei, dass also
eigentlich nur der vordre und hintre Theil des Leibes und die ganze rechte Seite damit
bedekt werden. Ausser einigen Schnüren Korallen oder etlichen Ringen von dikken
Messingdrath über den Knöcheln der rechten Hand fand ich bei keinem eine weitere
Zierde, um den rechten Arm durch nichts zu beschweren. Unmittelbar unter dem
rechten Knie tragen viele, beinahe die meisten einige Schnüre von Korallen auch
andere Zierrathen. Im übrigen gehen sie gewöhnlich barfuss, wie wohl fast jeder fur
den Fall der Noth seine Sandalen oder Feldschuhe mit sich führt. Der linke Arm
hingegen trägt die meisten Verzierungen. Über dem linken Ellenbogen findet man
bei vielen vorzüglich bei Reichen und Vornehmen 2-5 grosse, gut gearbeitete
elphenbeinerne Ringe, deren Peripherie gewöhnlich 1 zoll dick und ½ zoll breit ist.
Die dicke des Arms bestimt die weite dieser Ringe die dann über dem Ellenbogen
auf einander liegen. Bei ihren Tänzen entsteht durch die Bewegung ihrer Arme ein
klappern dieser Ringe, welches Harmonie für ihre Ohren ist. Die Kaffern verfertigen
diese Ringe mit vieler Mühe, und können dazu nur die diksten Elephantenzähne
gebrauchen. Eben diese daran verwendete Mühe und die Beschwertigkeit immer die
grösten Zähne zu bekommen erhöhen eben darum ihren Werth, daher forderten sie
auch von mir für 2 solcher Ringe so viele Güter, als sie gewöhnlich für ein Stück
Vieh erhalten. Sonsten tragen sie auch zu Zeiten am linken Arm kleine Riemchen,
getrocknete Neze von wilden Thieren, wie die Hottentottischen Jäger, welche glauben
dass sie als denn viel Glück auf der Jagd haben würden. Ferner tragen sie auch noch
(jedoch richtet sich dieses immer auch nach ihren Vermögens umständen) messingene
und roth kupferne Ringe; auch Korallen oder Knöpfe um die Knöchel ihrer Füsse.
Die Finger zieren sie nicht, ausser man stekte ihnen allerhand schlechte Ringe daran;
womit ich selbst verschiedene ihrer Fürsten oder Kapitains beschenkte. Auch
schmükken sie die Knöchel ihrer linken Hand mit dergleichen Zierathen.
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Der Frauen.
Der Frauen. Das weibliche Geschlecht trägt meistens ein gleiches Rindsfell um den
Leib, das unter den Armen durchgeht, ihre Brüste bedeckt um den Leib gewikkelt
und vornen viel kürzer als hinten ist, wo es oft zur Erde niederhängt. Den einen Zipfel
stopfen sie dann zwischen das andere Ende hinein, oder sie binden ihn auch an den
andern Theil ihres Krosses fest. Haben sie kleine säugende Kinder, so stekken sie
solche hinten in das Fell, und verrichten dabei eben so gut ihre arbeiten. Ich sah eine
Frau die zwei kleine Kinder zugleich auf ihrem Rükken im Fell trug. An ihren Armen,
die auf diese Art ganz frei sind, tragen sie grössentheils vornen an den Knöcheln
Ringe oder Korallen, Die Knöchel der Füsse sind gewöhnlich auch mit dergleichen
Dingen geschmückt. Den rechten Fuss sah ich bei verschiedenen Mädchen 4-6 zoll
hoch vom Knöchel aufwärts so dicht mit weissen Korallen umwikkelt, dass sie wie
eine Stieflette daran anlagen. Kafferinnen, die auf der Reise sind, d: h: die unter die
Christen gehen, um bei ihnen zu dienen, tragen zu zeiten oben auf ihrer Müze in die
Spize - oder sonst in etwas eingewikkelt 2. oder 3. Stükke rother Polus Erde, um sich
in möglicher Ermanglung derselben damit zu pudern und zu bestreichen. Auch unter
den Knien tragen sie bissweilen gereihte Korallen, wenn sie mit der gleichen
hinlänglich versehen sind. Eine Kafferin die drei kleine Kinder hatte, und von welcher
ich einige ihrer Körbgen erhandelte, bat mich auf eine unwiederstehliche Art um ein
Büschelgen weisser Korallen; kaum hatte sie solche, so bettelte sie auch vor jedes
ihrer Kinder. Ich theilte auch ettliche Schnüre unter sie aus; indessen zierte sich aber
die Mutter damit, die sie ihren Kindern wiedergeben wollte, wenn sie grösser wären.
Sie trugen auch schon welche um den Hals und um die Hände.

Waffen.
Waffen. Die Kaffern lieben den Krieg; da die empfindung fürs Eigenthum von der
menschlichen Natur unzertrennbar ist, so hat auch die geringste Verlezung der
Eigentumsrechte die nachdrücklichste Vertheidigung des Mein und Dein zur
natürlichen Folge. Es ereignet sich zu zeiten, dass die Kaffern einander ihre gemachte
Beute der Jagd - einzelnes Vieh und dergleichen entwenden, und dass ist denn
hinreichend genug, die Rechte der Beleidigten durch die Waffen zu behaupten. Dieses
und die aus natürlichen Misstrauen fliessende Furcht vor unerwartteten Feinden, das
ein wesentlicher Karakterzug aller wilden Nationen ist, erzeugt die Gewohnheit, ihre
Waffen beständig in den Händen zu tragen. Kein Kaffer geht selbst in die Hütte
seines Vatters, ohne in seiner Rechten einige Assagais (in ihrer Sprache, n'kont'ho)
zu tragen. Diese Lanzen verfertigen sie
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selbsten. Sie erhandeln das Eisen entweder von den Christen oder von andern
Stämmen. Die Waffen aller Völker des Kafferlandes bestehen unter verschiedenen
Formen aus Eisen, das sie in solcher Menge ohnmöglich von den Christen erhalten
habben können. Es ist daher zu vermuthen, dass er durch die häufig gestrandeten
Schiffe an der Ost und Westküste von Afrika unter diese Völkerschafften gekommen
ist. So reich auch diese Länder an den besten Eisen-Erzten sind, so sind sie doch zu
unerfahren in der Kunst vortheile daraus zu ziehen. Die Lanzen der Kaffern sind
gewöhnlich 5-6 Schuh lang, und mit Steinen sehr künstlich geschmiedet. Es gibt
vielerlei Arten derselben, wovon ich aber nur 4 verschiedene Gattungen gesehen
habe. Die eine Art, welche auch die gemeinsten zu seijn scheint, besteht in einem
eisernen Spiess, der in der Mitte einen Zoll biss 5 Liniën breit, - spizig - an beiden
Seiten geschärfft - und der Länge nach auf der einen Seite tief, und auf der andern
erhaben geslagen ist. Die Länge der eigentlichen Lanze oder des schneidenten Theils
ist 5-6 Zoll. Sie verlängert sich denn in einen polirten 12-14 Zoll langen eisernen
Stab, der ganz cylindrisch und durchgehends 1 Linie dick seijn mag. An dessen Ende
ist er auf eine gewisse geschikte Weisse in eine ohngefehr gleich dikken hölzernen
Queüe oder sehr spitzig auslauffenden Stab von etwa 4½ Fuss Länge, eingebrannt.
An dieser Stelle ist er dan mit einer Sehne oder einem Riemchen fest umwunden.
Eine andere Art ist die, dass die eigentliche Lanze bei 8-12 Zoll lang und am Ende
ihrer Fläche mittelst einer kleinen zugespizten Verlängerung in den hölzernen Stab
so eingefügt ist, dass beinahe die schneidende Fläche unmittelbar auf dem Queüe
aufsizt. Übrigens ist bei allen in der Form der eigentlichen Lanzen kein merklicher
Unterschied.
Die dritte Art ist die künstlichste, schönste aber auch zugleich die gefährlichste.
Die eigentliche Lanze ist zwar den übrigen gleich, nur ist der eiserne cylindrische
Staab der eersten Art, bei dieser vierekkigt geschmiedet und hat an den vier Ekken
viele scharfe, abwärts stehende wiederhaken, die alle ganz regelmässig eingehauen
sind. Diese Gattung wird unter die theuersten gerechnet, weil ihnen ihre verfertigung
am meisten Mühe kostet.
Die vierde Art hat gar keine schneidende Lanze sondern statt derselben stekt ein
eiserner cylindrischer Staab, der wie eine Nadel zugespizt ist, in den hölzernen Queüe.
Sie können also blos damit stechen, aber nicht schneiden.
Die Kaffern führen keine Pfeile und Bogen, wie die nordlich wohnen-
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den wilden und räuberischen Busch Hottentotten, (Boschjesmans) deren Pfeile mit
dem tödlichsten Gift und mit Wiederhaken versehen sind. Die übrigen Waffen der
Kaffern bestehen nächst diesen Lanzen (wovon jeder zu zeiten 4-5 aber auch weniger
in der Hand trägt) auch noch in einem kurzen, fingerdikken, hölzernen Stok mit
einem daran geschnittenen runden Knopf. Er ist höchstens 2 Fuss lang und heisst
gewöhnlich Knopf Kiri zum unterschied des andern langen Stocks, der schlegt weg
Kiri (Stock) genennt wird. Sie bedienen sich so denn auch noch eines grossen Schildes
als schirmende Waffen, den sie in der linken Hand führen. Er ist von unterschiedlicher
Länge und Breite, aber allzeit oval, und besteht aus einem getrockneten Ochsenfell,
wovon die haarigte Seite auswärts dem Feind entgegen gehalten wird. Diess starre
harte Fell ist seiner Länge nach in der Mitte an einem langen Stock - wozu sie öfters
ihren langen Kiri nehmen mit Riemchen fest gebunden; sie greiffen den Stok so denn
in der Mitte und führen auf diese weise den Schild in der Hand. Bissweilen stekken
sie auch ihre Assagaïs in die - noch am Schildstock besonders angebrachten Riemchen
und schieben ihre Feldschu gleichfals daran. Diese leztern bestehen aus rauhen
Stucken von getrocknetem Leder nach Maasgabe der Fusssohle. Oben auf diese
Sohle ist entweder ein ganzes Oberleder, wie bei Schuhen ringsum angenäht, oder
es werden nur fingerbreite Riemen, woran - wie am ganzen die Haare noch stehen,
nach der Dikke des Fusses übergezogen. Sie bedienen sich deren vorzüglich auf
klippichten wegen. Diese Gattung von Schuhen ist under den Bauren sehr gemein,
weil sie lange ausdauren, und jeder sie selbst machen kan.

Gebrauch dieser Waffen.
Gebrauch dieser Waffen. Dasjenige Schildfell, so ich von einem ihrer Fürsten
erhandelte ist 5 Fuss lang und 2½ Fuss breit, und ist aus einer weissen Kühhaut
verfertiget. Ihrer Lanzen bedienen sie sich in Kriegs- und Friedenszeiten auf der Jagd
nach grossen reissenden Thieren, und bei ihren täglichen Verrichtungen. Gegen ihre
Feinde führen sie solche auf folgende Art. Der rechte Arm wird höher als horizontal
ausgestreckt, mit ganz geschlossner, aber aufwärts gerichteten Hand fassen sie in
der Gegend des Schwerpunktes, die vorwärts gerichtete Lanze, und werfen sie unter
verschiedenen vor und seitwärts gehenden, zielenden Bewegungen des Leibes mit
aller Krafft der Nerven hoch durch die Luft; wie weit sie es darinnen durch die Übung
bringen können - sieht man aus ihrem gewissen Wurf. Die grösse Weite desselben
die ich gemessen habe, betrug zwischen 40-50 Schritten. Wir hatten unter unsres
Reise Gesel
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schafft einige junge Bauren, die zum grössen Erstaunen der Kaffern weiter und öfters
eben so sicher als sie selbst die Lanzen warfen. Diese Waffen sind in jedem Sinn
ihre Mordgewehre. Sie morden öfters ihre Gefangenen, ihre Zaubrer und ihre Feinde
langsam damit; sie tödten damit Elephanten, Löwen und wilde Büffel; sie schlachten
damit ihre Ochsen und Kühe, kurz sie gebrauchen sie überall um zu tödten und zu
zertrennen. Sie vertretten auf diese Art die Stelle der Messer, wovon aber die 3te Art
wegen ihren Wiederhaken, ausgenommen ist.
Die Knopf Kiri dienen ihnen zum Schlagen und zum Werffen. Ein guter Schlag
mit dem Knopf dieser Waffen - in dem die ganze schwere ruht - auf dem Kopf eines
Menschen oder Thiers, todtet sicher. Auch gebrauchen sie solche nebst dene langen
Kiri beijm Hüten ihres Viehs und wenn sie es weiter treiben. Sie werfen nehmlich
gewöhnlich mit erstern das seitwärts lauffende Vieh.
Ihres Schildes bedienen sie sich bei ihren Zügen oder bei Verändrung ihrer Kraale;
bei ihren grossen Jagden und im Krieg. Sie wissen damit die fliegenden Lanzen durch
Behendigkeit und Künstlich schiefe Haltung derselben treflich aus zu lencken.

Nahrung und Industrie.
Nahrung und Industrie. Die Kaffern leben als ein Numadisches Volk von der wilden
und zahmen Viehzucht, von verschiednen Früchten, die ihnen die Natur ohne Hülfe
liefert, und von Früchten, die sie selber pflanzen. Die Sorge voor die leztern ist
meistens das Geschäfft der Frauen, die ihre nächst am Kraal liegenden Felder oder
kleine Fluhren mit Mais und Kafferkorn anbauen. Sie haben ein 4-5 Fuss langes auch
öfters kürzres Stück Holz, pfahlartig gestaltet, womit das Erdreich mühsam
umgegraben wird. Sie leiten selten das Wasser, und dennoch grunt alles aufs schönste.
Die Millis oder der Mais wächst zu einer beträchtlichen Grösse, und wird von ihnen
theils am Feuer gebraten, theils roh gegessen, wenn er noch jung ist. Sie machen
damit aüch Geschenke an die Fremden. So kamen einst zwei Kafferinnen mit
Körbchen auf dem Kopf zu mir, um mir mit dem darinnen befindlichen schönen
Millis ein Geschenk zu machen, das mir wirklich damahls sehr schäzbar war. Ich
erwiederte das denn freylich durch kleine Gegengeschenke, wiewohl sie mich blos
versicherten, sie wären nur gekommen, um den grossen Herrn zu sehen und ihm ein
Preesent zu bringen, wofür sie nichts verlangten. Sie bakken aus ihrem Hirsen1) theils
Brod - theils verfertigen sie starke Geträncke. Sie stossen oder zermalmen ihn zu
diesem

1) gierst.
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Enzwek mit Steinen, bakken dann unter der Asche eine Art Brod daraus Sie lassen
ihn auch in eine Gährung übergehen. Ich habe keins von beiden weder zu sehen noch
zu versuchen erhalten können.
Starke, geistige Getränke und ihre Eigenschaften müssen auch nicht algemein
unter der Nation bekannt seijn, weil der alte Langkha allemal zu erst den Brandtewein
blies, den ich ihm und mehrern Kaffern in einer Schaale reichte, ehe er sie an den
Mund brachte. Ein bauwartiges Gewächs mit dikken, zwergigten und mehlichten
Ranken, das mit kleinen dikken, runden, sehr saftigen und sauren Blättern bedekt
ist, und das von Bauren und Hottentotten Spekbusch (portulaca fruticosa) genent
wird, dient diesen und den Kaffern auch öfters zur Speise. Ich habe selbst einigemal
bemerkt, dass die Hottentotten diese Ranken abschnitten, die erste graue dünne Rinde
abstreiften, unter welches dann eine andere schöne, grüne Rinde befindlich ist, die
mit dem weichen saftigen Holz gegessen wird. Der sogenante wilde Pisang, der ohne
Stamm niedrig und häuffig in dem Gebusche der Berge wächst, únd eine sehr schöne
Blume hervor bringt aus welcher dann eine drei ekigte, tingerlange Kapsel mit 3
Reihen gebärteter Erbsen entstehet, wird auch von den Kaffern zur Nahrung gebraucht,
daher auch diese Erbsen Kaffer Erbsen genennet werden. Dann gibt es mehrere wilde
safftreiche Gewächse. - z.B: die Gwoa der Hottentotten. Sie ist eine dicke saftige
Wurzel, die mit unsern Bodenkohlraben verglichen werden kan. Sie hat lange
kriechende dünne Ranken, und bringt eine kleine gelbe Blüthe, wovon ich aber keine
erhalten konnte, hervor, und hat wechselsweise stehende 3getheilte lanzenförmige
Blätter. Diess Gewächs wird häuffig gegessen. Es ist sehr saffreich, schmeckte mir
aber nicht, wie wohl ich mich dennoch bei der grossen Hize und beim Mangel an
Wasser daran gewöhnen müsste.
Ihre gewöhnlichsten Getränke sind Milch und Wasser doch werden sie sich durch
den Umgang mit Kollonisten auch noch mehr an starke Geträncke gewöhnen; der
eigne Mangel derselben unter denen in der Nähe des Kafferlandes wohnenden
Kolonisten, hat vielleicht bissher die grössre Gemeinheit unter den Kaffern verhindert.
In dessen lieben doch fast alle wilden Völker starcke Getränke; vorzüglich aber die
Hottentotten, deren Neigung dazu, keine Grenzen kennt. Die Viehzucht ist wie gesagt,
die einzige Quelle ihrer Glückseeligkeit, daher auch der vornehmste und reichste nur
der ist, welcher das meiste Vieh besizt.
In den lezten grossen Zügen der Christen gegen die Kaffern, trie-
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ben jene diesen als überwundenen mehr als 17000 Stück Vieh davon; und bei meiner
Ruckreise lagen an der Karega 16 Stunden diesseits des grossen Fischfluss mehrere
Tausend Kaffern, welche der ohngefehren Schäzung nach über 16000 Stück Rindvieh
bei sich gehabt haben sollen. Sie hatten den Wohnplaz eines gewissen Piet Lombards
ganz umringt, und ob sie gleich mit friedlichen Gesinnungen, blos um in diesen
Fluhren zu jagen, gekommen waren, so entblössten doch ihre gewaltigen Heerden
die Weiden der Kolonisten vom Futter. Sie belegen solche Pläze dann wohl auch zu
zeiten mit Schazungen und es würde öfters etwas gewagtes seijn, sich den frechen
Forderungen einer Menge bewafneter Viehhirten zu wiedersezen. Einige Zeit darnach
wurden sie doch durch Bedrohung mit einem feindlichen Commando genöthigt sich
wieder in ihr Land zurück zu ziehen; da nun eben der grosse Fischfluss hoch
angeschwollen, und der Strohm reissend war: so soll in der Folge nach der
versicherung der Ingesessenen, eine starke Anzahl von Kaffern mit vielem Vieh
darinnen umgekommen seijn. Man will indessen doch bemerken, dass sich ihr
Reichtum an Vieh beträchtlich vermindre, wovon die Ursachen in ihren schweren
und nachtheiligen Kriegen mit den Christen in der Nähe vieler Kolonisten, und in
mehrern Missjahren gesucht werden müsten. Sie haben weder Schaafe noch Pferde,
und daher auch keine Ursprünglichen Worte dafür in ihrer Sprache. Der Anblick der
Pferde der Bauren brachte sie auf die Erfinding eines Worts; daher geben sie denselben
auch jezt die Benennung von Illihasche.
Bei Tag lassen sie ihre gemeinschaftliches, zu einem Kraal gehöriges Vieh in den
Thälern, auf den Hügeln und Flächen weiden, und am Abend zurück in ihre
Vieh-Kraale treiben. Diese liegen meistens dicht an ihren Wohnungen, und sind so
wohl mit grünen als mit dürren Büschen rund und hoch umgeben. Auf diese Art sind
die Stallungen der Bauren und der Hottentotten angelegt. Sie haben grosses und
schönes Vieh, und die besondre Gewohnheit, dem jungen Vieh sehr früh, wenn kaum
die Hörner hervorgebrochen sind, dieselben nach eigner Phantasie zu schneiden1).
Ich sah mehrere Kühe und Ochsen, an denen das eine Horn vor das andre rückwärts,
wo beide einwärts oder auswärts gebogen waren; andre wieder, die 4 Hörner nach
unterschiedlicher Richtung hatten, welches eine Folge des frühen Spaltens derselben
ist.
Abends und Morgens werden die Kühe gemolken, die gewöhnlich viele und fette
Milch geben. Ich sah diess Geschäfft nur allein von

1) Vgl. noot bl. 14.
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Männern verrichten. Ehe sie damit beginnen, pfeiffen sie immer zuvor, unnachahmlich
schnell und stark, um wie ich glaube die Kuhe dadurch stillstehend zu machen, dann
werffen sie der Kuh einen kurzen Riemen um die vordern Füsse, und melken sie
dann ausserordentlich geschwinde in ihre Körbgen. Diese Milch bringen sie hernach
in ihre Hütten und schütten sie in ein zusammen genähtes Kalbsfell, worinnen sie
bald in Gährung übergeht; die denn so genossen und auch von Reisenden sehr gut
gefunden wird. Sie bieten sie diesen daher theils in jenen Schläuchen selbst, die oft
unrein genug aussehen, theils in den erwähnten Körbgen an deren Peripherie jeden
vom Genuss zurückschrecken sollte. Sie füllen die Milch aber auch in
Kalibassenschaalen und bringen sie darinnen den Fremden. Reisende Kafferinnen
nehmen dergleichen nebst etlichen Körbgen mehrentheils, als ihr vorzügliches
Haussgeräthe mit sig auf ihre Reisen.

Wohnungen.
Wohnungen. Diese frohe und grössentheils gutmüthige Nation wohnt in niedern runden - von Schilf und Stroh aufgebauten Hütten nach Art der Hottentotten. Sie
suchen zu Anleggung ihrer Dörfer, wie ich schon erwähnte, meist Gras- und
Wasserreiche Thäler oder Hügel auf, wo sie dann ihre Hütten allezeit an einen kleinen
runden Busch und längs den beiden Seiten des Bachs oder Flusses bei einander bauen.
Jeder hat dann seinen eigenen Vieh-Kraal bei seiner Hütte, wo er sein-ausder Heerde
ausgetriebnes Vieh in denselben am Abend treibt. So ist auch die Anzahl ihrer Hauser
in den Dörfern oder Kraalen, sehr verschieden; es gibt dergleichen, welche aus 6-8
auch welche die aus 100-150 und mehr Hütten bestehen. Diese sah ich ohne Beistand
der Männer, blos von Frauen erbauen. Sie schlagen ruthenähnliche Pfähle in einer
Zirkellienie, oder auch als ein Oval in die Erde. Der gröste Durchmesser mochte
etwa 8-10 Schuh betragen. Diese biegen sie oben in Bögen gegen einander, und
nehmen so denn Ried oder Schilf, und flechten, binden und heffen es dicht an, und
auf einander, so dass schon jetzt kein Regen durchdringen kan. Alsdenn beschlagen
sie die Hütte mit Rindsmist, den sie in beträchtlicher Dikke glatt und dauerhaft darauf
anbringen. Das alles zusammen genommen, schüzt die Kaffern denn nun freilich
gegen Regen und Wind; allein diese Baukunst und die Nahe der Vieh Kraale lokken
anderntheils die Fliegen in ungeheuren Schwärmen herbei; und oft war mirs
unbegreiflich, wie diese Hüttenbewohner eine so fürchterliche Fliegenplage in einem
so hohen Grad erdulden können. Selbst das Fett womit sie sich beschmieren, dient
diesen Insekten zur Lockspeise, und darum werden sie auch wachend und schlafend
oft
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mit ganzen Schwärmen bedeckt, ohne im geringsten ein Zeichen ihrer
Beschwerlichkeit blicken zu lassen. Die grösste Höhe dieser Hütten ist so ziemlich
algemein 8. 9. Schuhe. Der innere Raum derselben richtet sich hingegen immer nach
der Stärcke der Familie. Sie machen gleich den Hottentotten auch ihr Feuer darinnen
an, braten daselbst ihr Fleisch und Millis, schlafen darinnen und bedienen sich statt
der Matraze einer Matte, ohngefehr von der Länge der Persohn. Diese Schlafmatten
haben eigentlich die Gestalt, die ein langes Oval beinahe giebt, wenn an einem Ende
mehr als am andern abgeschnitten wird. Mit ihren Fellen decken sie sich zu. Sie
liegen auch wohl auf blosser Erde, und es ist darum auch kein festes Gesez dass alle
auf solchen Matten schlaffen. Die Leichtigkeit, womit sie diese Hütten bauen fesselt
sie auch nicht, wenns nicht die Noth erfordert, an ihre Wohnungen. Abgeweidete
und dürre Gegenden verlassen sie, und ziehen in fruchtbarere Thäler; und finden zie
da ehmals verlassene Hütten, so nehmen sie Besiz davon, oder bauen sich neue. In
diesen Hütten empfangen sie den Fremdling mit Freundlichkeit, der sich denn bei
ihrer Verlassung jeder zeit verbindlich fühlt, ein kleines Geschenk an Korallen, Tobak
oder Eisen, für das gastfreie Darbieten ihrer Milch, zurück zu lassen.
Wenn indessen die Frauen ihre Hütten bauen, Felder planzen, die Kinder besorgen,
und schöne Matten und Körbchen flechten, so gehen die Männer auf die Jagd. Im
fall sie aber einen allgemeinen Zug weit von ihren Wohnungen beschliessen, so
vereinigen sich mehrere Kraale mit ihren ganzen Famieliën, Waffen und
Reichthümern, und durchstreifen so ihre Länder und dringen hervor in die Besizungen
der Christen.

Jagden.
Jagden. Die grossen Jagden ausser ihrem Lande sind von besondrer Art. Springbökke,
die jenseits der Coernoy (dem kleinen Sonntagsfluss) und dem Buschmannsfluss,
die grasreichen Hügel, Thäler und Flächen zu tausenden bedekken, und zu denen
sich bissweilen auch noch Hirsche, Elenthiere etc. gesellen, sind leichte
Lieblings-gegenstände ihrer Jagden. Sie bilden - so erzählten theils die Bauren, theils
Hottentotten - in einer grossen Ferne ringsum diese gewaltige Heerden, einen Cordon,
und rükken, jeder mit seinen Assogaïs und Knopfkiris in den Händen, stets näher
zusammen, so dass sie diese Thiere in einen engern Raum zusammen drängen; sind
sie dann nahe genug, alsdann begint der allgemeine Angriff; sie stechen und werffen
was sie erreichen können. Das bange und schüchterne Wild sucht seinen Verfolgern
durch die Flucht zu entrinnen; es durch-
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bricht daher den feindlichen Cordon, und da wo ein einziger Springbok hoch und
schwebend durch die Luft springt, da springen die Tausende auch. Oft sind denn
auch die Kaffern auf solchen Jagden sehr glücklich. Kleinres Wild, als Jakhals oder
Goldfüchse, kleine blaue Buschböckgen und dergleichen werfen und schlagen sie
meist mit ihren Kiris todt, oder fangen sie lebendig. Elephanten, wilde Büffel, Löwen
und dergleichen tödten sie allein, durch ihre Assegaïs, wovon aber der Erfolg oft
sehr misslich und gefährlich ist; daher sind dieses auch nur seltenre Jagden.
Die Art, wie sie in ihrem Lande die Löwen erlegen, ist fürtretlich, und macht dem
National-Karakter Ehre. Ein Kaffer der die Spureines Löwen entdekt, folgt ihm nach;
komt er ihm nahe, dann sind gewöhnlich mehrere Kaffern beisammen, die ihm nur
in der dringensten Gefahr beistehen. Wer ihn zu erst entdekt, oder den Vorsaz hatte
einen Löwen zu tödten, der hat dann auch die Ehre seines Triumphs allein zu
geniessen. Der Kaffer hält in seiner Linken den ledernen Schild, in seiner Rechten
die Lanze. Nun nähert er sich-ganz in der Stellung der Römischen Gladiatoren, mit
einer besondern muskulösen Bewegung des Kopfs und des Leibes, voll Ausdruck
der grossen Begierde nach dieser Ehre, der Ungewischeit des Siegs-des Muths und
des Entsezens dem vor ihm stehenden oder liegenden Löwen. Er streckt seine
nervigten Armeaus, springt seitwärts - krümmt sich und lauscht - springt rückwärts.
Der Anblick seines Feindes entflammt noch mehr den Muth - er nähert sich ihm,
klopft stark auf seinen Schild. Jezt macht er Bewegungen, als wenn er den Löwen
augenblicklich mit seinen Lanzen ermorden wolte. Er pfeifft dabei sehr hell und stark
- zischt mit den Zähnen - rufft - klopft wieder, biss endlich der gereizte Löwe seinen
Stolz in Wuth verwandelt, und den Verwegenen durch einen grossen Sprung
zernichten will. In diesem Augenblick aber hält der Kämpfer, zur Erde sinkend,
seinen harten, grossen Schild ihm vor; der Löwe geschwächt durch die weite seines
Sprunges, greift nicht durch; diesen Augenblick sucht er zu benutzen, indem er dem
Löwen einige Todesstiche bei zu bringen sucht; die andern eilen herbei und bringen
ihn vollends um. Nicht alle beseelt dieser Helden Muth, und auch nicht alle besizen
jene gewaltige Muskelnkrafft, um dem mächtigen Anfall des Löwen zu wiederstehen,
daher ereignet sichs noch öftrer, dass sie wirklich schon in einiger Entfernung - eine
Menge von Assogaïs auf dem liegenden Feind fliegen lassen, und ihn dann bei seiner
weitern Annäherung noch vollends tödten. Diesen hohen Triumpf hat der Sieger
nicht
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umsonst, auch sein Kraal feiert diesen Sieg. Der Triumphator bekommt zu zeiten
eine besondere, etwas vom Kraal entlegene Hütteworinnen er einige Zeit alleine
wohnt, wo er verpflegt und geëhrt ist, dennoch aber mit den übrigen seiner Nation
Gemeinschaft unterhält. Das Ende dieser Heldenthat ist nun, dass er die Spize des
Schwanzes vornen über die Stirn, und den übrigen Theil desselben in Riemen zerteilt
vor das linke Knie befestigt.
Dergleichen blinde Gefechte musten mir verschiedene Kaffern zeigen, für
ungewohnte Augen ist es ein angenehmes Schauspiel, wobei man die Natur in ihrer
ganzen Wirksamkeit beobachten kann.
Man kan es an den Kaffern gleich bemerken wer in seinem Leben ein glücklicher
Jäger gewesen ist; denn die Menge des von ihn erlegten Wildes, wird theils längs
dem Rükken, theils längs den Armen hinunter durch kleine Einschnitte in die Haut,
die in der Folge auswachsen, bezeichnet. Mancher masst sich aber auch dieser Ehre
ohne verdienste an.

Kriege.
Kriege. Ihre Kriege sind entweeder Züge gegen die Christen, oder gegen ihre eigene
Stämme. Sie werden darinnen durch ihre eigenen Führer Kapitains oder Fürsten
angeführt. In gewaltigen Horden ziehen sie so gegen ihre Feinde aus, und suchen
die Christen theils zu tödten theils lebendig zu fangen; ihre Pläze zu verheeren und
ihnen das Vieh wegzunehmen. Sie überfallen unter dem Schuz der Nacht die
Wagenburg der Bauern, und fliehen bei der geringsten Verfolgung wieder in
unordnung zurück. Sie können mit ihren assogaïs der wuth der Feuergewehre nicht
wiederstehen, und da man bei Tag unter guter Bedekkung wenig oder nichts von
diesen feigen Hauffen zu befürchten hat, und leicht ihren fliegenden Lanzen
entweichen kan; so suchen sie ihre Feinde in nächtlichem Dunkel heimlich zu
beschleichen. Sie nähern sich in der Stille dem Feuer, um welches sich die Christen
und ihre sie begleiteten Leute lagern. Die Helle der Flammen beleuchtet ihnen die
blutigen Pfade und macht ihnen die Köpfe ihrer Feinde sichtbar, Gelingt ihnen dieser
Uberfall, dann schleudern sie ihre Lanzen, wie Hagel auf ihre Feinde. Wiederholte
Erfahrungen aber machten die Kolonisten weiser und vorsichtiger; num stellen sie
bei dergleichen Ereignissen gutte vorposten aus, und bedienen sich der Hottentotten
und selbst treuer Kaffern zu Spionen.
Die Kaffern werfen so lange im Verfolgen nach ihren Verfolgern, als sie noch
eine Lanze besizen, und fliehen. Es ereignete sich oft in den lezten Kriegen zwischen
diesen Völkern und den Christen, dass
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sie sich zu Tausenden den Wohnungen der lezten näherten, sie umringten und
anzündeten. Ein besondres Beispiel davon erzehlte mir ein junger Kapischer Bürger,
der sich tief im Lande niedergelassen hat, und nicht nur einem solchen Zug beiwohnte,
sondern einst selbst wehrloss, das Haus eines andern Landmanns gegen die Kaffern
vertheidigte und errettete. Es näherte sich nehmlich einst in der Nacht ein Hauffe
von etlichen hundert Kaffern der Wohnung, die nachst der Coernoij oder dem kleinen
Sontagsfluss gelegen ist.
Die Frau des Eigenthümers mit ihren Kindern war zu Hause, der Mann abwesend.
Die Kaffern drangen gewaltsam zum Hause, das sie geöfnet haben wollten, allein
der junge Vertheidiger wies sie trozig zurück; nun bestürmten sie es unter heftigen
Drohungen, dasselbe in Brand zu sezen. Man gab durch jede Öfnung des Hauses
Feuer auf seine Belagerer; selbst die Frau hatte Muth und Entschlossenheit genug,
sich selbst auf diese Art zu vertheidigen. Zulezt blieb bei der wachsenden Gefahr
und der Wuth der Kaffern zur gänzlichen und sichersten Befreiung dieses Wohnsizes
dem Vertheidiger nichts mehr übrig, als in den Schornstein zu steigen, und eine
Kugel um die andre under den stürmenden Hauffen von oben herab zu schiessen.
Man lud die Gewehren und reichte sie ihm zu dieser Absicht so fort in die Höhe.
Diess anhaltende Feuer hatte denn wirklich auch den besten Erfolg, denn die Kaffern
von welchen einige getödtet waren wurden nun mehr zum Abzug genöthigt. Sie
verliessen darauf die Gegend, wodurch die bedrängte Familie ihre Freiheit wieder
erhielt.

Gattungen ihrer Kriege.
Gattungen ihrer Kriege. Die Kaffern ziehen daher nicht allezeit mit vereinter Macht
gegen die Kolonisten zu Felde, sondern sie vertheilen sich in Parteien, wiewohl sich
immer die stärkste die in mehrerern Tausenden bestehen kann, auch der vereinten
Macht der Kolonisten entgegen sezen soll. Unter solchen Umständen werden sie
öfters von ihrem Könige selbst, d: h: von dem ersten und mächtigsten Capitain
angeführt. Die andern streifen nur, verheeren und rauben was sie finden. Seitdem
diese Nation die Ungleichheit ihrer und der Waffen der Christen genauer kennen
lernte, seitdem ist auch ihre Art zu kriegen mehr Vertheidigung als Angriff. Sie
fürchten die Waffen der Christen über alle Begriffe, daher vermag auch eine Handvoll
Menschen eine grosse Menge von Kaffern zu zerstreuen und zu überwinden.

Kriegserklaerung.
Kriegserklaerung. Wenn sie hingegen bürgerliche- oder innerliche Kriege führen,
wobei es blos auf die Menge der Feinde, auf persohnliche Tapferkeit und
Geschiklichkeit bei der übrigen Gleichheit
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ihrer Waffen ankomt, dann werden die Gefechte blutiger und hartnäkkiger. Die Art
wie ein Kraal dem andern den Krieg ankündigt, soll nach wiederholter Versicherung
folgende seijn: Ein Kaffer wird mit einem Pfahl und einem kleinen Fell in den Kraal
gesendet, den man bekriegen will. Er befestigt solchen in die Erde und hängt das
Fell darauf. Am folgenden Morgen begibt sich dieser Herold wieder dahin und sieht,
ob der Pfahl umgeschlagen ist oder noch steht. Im ersten Fall ists ein Zeichen, dass
der Kraal oder der Hauptmann mit dieser Kriegs-Erklärung zufrieden ist, im andern
hingegen hat der Kriegsbeschliessende Kraal von seinem Feinde
Friedensunterhandlungen zu erwarten. Ist keine gütliche Beilegung der Zwistigkeiten
zu hoffen, dann zieht entweder ein Kraal gegen den andern zu Felde, oder es
vereinigen sich, wenn die Flamme des Kriegs algemein lodert, mehrere
Hauptmanschafften oder Horden mit einander, die so denn unter ihren Anführern
die feindlichen Kraale überfallen. Hier verschwenden sie alle Kräffte in Führung
ihres Schildes und ihrer Lanzen; hier plündern und rauben sie, und begehen nicht
selten unerhörte Grausamkeiten gegen ihre Feinde. Mehrmals lies ich mir durch
einige ihrer besten Streiter verschiedene ihrer kriegerischen Übungen zeigen, die mit
der Art, die Löwen zu erlegen, sehr viel Ähnliches hatten, nur dass nicht mehr ein
einzler, sondern ganze vereinte Schaaren so denn jene seltsame Stellungen und
Bewegungen zugleich annehmen, um mittelst ihres Schildes die fliegenden Lanzen
ihrer Feinde aus zu lencken. Dieser pantomimische Krieg enthielt eine wirkliche
Karakteristick des Kriegerischen Geistes dieser Nation. Das plötzliche avanciren
und retiriren wird durch die wuthvollste Mine und durch die sonderbarsten Stellungen
begleitet. Sie springen unter beständiger Bewegung des Schildes, rechts, links,
vorwärts, rückwärts; sie werfen plözlich eine Lanze um die andere nach dem Feinde,
der gleich ihnen, einen wüthenden Lermen macht. Sie eilen vorwärts und suchen
dem Feinde das Auflesen ihrer Lanzen zu wehren, und sich wieder in den Besiz ihrer
bereits verworfenen und der feindlichen zu sezen. Mann sieht aus diesen einzeln
Zügen, dass ein Angriff dieser Art nicht lange dauern kann, indem alle Nerven des
Körpers auf die heftigste Art dabei erschüttert werden. Die stärkere oder ausdauernde
Partie ist auch gewöhnlich die Siegende.
Auch die Kaffern lieben wie alle wilden Völker Tanz und Musik. Man findet unter
ihnen dreierlei Gattungen von Gesängen; Kriegsgesänge, Gesänge beim Tanz und
singende Ausdrücke ihrer augenblicklichen Zufriedenheit und Freude.
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Kriegsgesaenge.
Kriegsgesaenge. Ihre Kriegsgesänge stimmen sie an, wenn sie vereinigt eine Horde
bekriegen wollen, oder überhaupt feindliche Absichten haben. Ihre mannliche Sprache,
starke Stimme, die Auswahl und zusammensetzung der ihrem Vorhaben angemessenen
Worte - die tiefe Monotonie des Gesanges begleitet mit Tod und Verderben drohenden
Minen, bezeichnen ganz das Bild des Schreckens und den Entschluss, den sie
genommen habben.

Taenze.
Taenze. Ihre Gesänge beim Tanz oder ihre Tänze selbst haben einen besondern
Karakter. Jede unbedeutende Ereigniss wird Veranlassung zu einem Tanz und Lied.
Darinnen erzehlen sie ieden dabei vorgefallnen Umstand oft mit vieler Genauigkeit.
Eine Menge Kaffern männlichen Geschlechts treten in eine Reihe zusammen. Der
erste d:h: der bei dem die Reihe beginnt hat gewöhnlich einen Kiri in der rechten
Hand. Er legt dann seinen linker Arm auf den Rücken, der nächste stekt seinen rechten
durch, und legt ihn dann geschlossen eben so zurück auf seinen Rükken, und so alle
folgenden. Sie ketten sich zwar bisweilen auch zusammen, ohne die Arme dabei
zurück zu legen; so dass die Hände frei bleiben. 3-4 Schritte von der Reihe der Männer
steht dann eine gleiche Reihe von Frauen und Mädchens, die sich gleichfalls dicht
neben einander stellen und bisweilen sich ketten. Der erste stimmt gewöhnlich das
Lied an, welches in einigen, schnell, tief und starck ausgesprochenen Worten besteht,
die nach einer Pause von einem oder mehrern wiederholt werden; das übrige wo
nichts gesprochen wird, bestehtin einem beständigem dumpfen Brummen, welches
dann plözlich wieder durch die Wiederholung jenes oder einiger anderer Worte
unterbrochen wird. Dann brummen sie wieder wie zuvor. Dabei wird denn nun der
Kopff nachlässig vorgestreckt und damit unglaublich leicht beweglich vor und
rückwärts geschwankt. Sie knicken die Knie, und sezen so wohl die männliche als
die weibliche Reihe, unter bezeichnung eines gewissen Taktes den rechten Fuss vor;
der linke bleibt stehen. Der rechte wird sogleich taktweise wieder angezogen, wieder
vorgesezt und s.f. dass sich unter beständigem Knicken, Brummen, Schreien der
Weiber, in einzeln grillenden Tönen, beide Reihen einander nähern und entfernen.
Beim Brummen schliessen sie den Mund, athmen under demselben hörbar die Luft
ein, und stossen sie immer mit einiger Gewald hörbar wieder von sich. Wenn sich
der regte Fuss vor bewegt, so erheben sie den Absaz des auf seiner Stelle gebliebenen
linken Fusses, er fallt taktweise wieder, so wie jener wieder an diesen gesezt wird.
Diese Bewegung behällt immer gleiches Zeitmaas, und liesse
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sich ohngefehr durch ⅜ ausdrucken, Meistens entfernen sich auch beide Reihen unter
anhaltendem Brummen - Ausrufen und Schlagen des Taktes mit den Füssen mehrerer
Schritte von einander, und nähern sich auch eben so einander wieder, das Vergnügen,
das sie dabei empfinden mögen malt sich denn sichtbar auf ihrem Gesichte. Bisweilen
sehen sie ernsthaft aus, meisst aber lächeln sie, das sonderbare ununterbrochene
Kopfnicken gibt diesen Tänzen einen auffallenden Nachdruck. Wenn der erste, der
wahrscheinlich den Vortänzer bezeichnen soll, und den Staab in der Rechten führt
diesen schnell in die Höhe hebt und dabei einige Worte ausspricht; dann drehen sie
sich alle entweder ganz oder halb um und ketten sich augenblicklich wieder an
einander. Wird der Staab wieder erhoben, so nehmen sie eben so ihre erste Stellung
wieder an, welches gewöhnlich vom Thema ihres Tanzes abhängt: Im ersterern Fall
entfernen und nähern sie sich einander auch rückwärts unter jenen Bewegungen.
So war meine Ankunft in ihrem Lande für sie ein besonderes Thema zu einem
Tanze. Sie reihten sich an einander und ettllche Frauen an den linken Flügel der
Männer. Sie sangen, brummten, athmeten heftig und machten dabei alle jene
Bewegung des Leibes. Wurde der Staab erhoben, so wendeten sie sich unter
Ausrufung einiger Worte mit dem Gesicht gegen Westen. Mein redlicher Dollmetscher
erklärte mir dieses. Sie schilderten nehmlich meine Ankunft, den Weg den ich über
den Fischfluss zu ihnen genommen hätte, welches Vieh - von welchen Kraal es
damals in jenen Gegenden auf der Weide gewesen sei und dergleichen mehr. Man
sieht hieraus, dass nicht alle Tänze einander gleich sind. Sie haben sogar welche wo
sie gleich den Mosambiken in einem Kreiss etwas gekrümmt hinter einander
Taktweise fort danzen und dabei singen und brummen. Auch versezen sie bei anderen
ihre Füsse, doch immer taktweise auf eine besondere Art.

Beschreibung eines Tanzes.
Beschreibung eines Tanzes. Von der ersten und allgemeinsten Gattung ihrer Tänze,
seze ich hier ein Beispiel bei, das ich aufs püncktlicste nach geschrieben habe. Zu
diesem Ende musten sie mir denselben mehrmals vortanzen und mir die Worte
deutlich vorsagen.
Das Thema selbst konte mir niemand anders als durch den Tanz von Plaz oder
den Tanz des Kraals übersezen. Hier ist es:
Isa mewa kahee!

Diess ruft der erste mit dem Staab in der Hand laut. Die andern erheben sich sogleich
dabei etlichemal auf der Stelle, nicken mit dem Kopf und brummen. Sogleich wird
wieder ausgerufen:
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E hoo mewa kahee!

Nun brummen sie fort; wiederholen unter verschiedenen Modulationen diesses schnell
noch einmal; nähern sich einander - athmen heftig, und nach einigen Pausen rufen
sogleich einige:
Oo E hoo mewa kahee!

Sie ruhen auf dem linken Fuss, trappen mit den rechten vor mit stark gebogenen
Knien; brummen und schlagen den Takt mit dem rechten Fuss und linken Absaz.
Nun wird wieder gerufen:
Oo Isa maa kahü!

Hier bewegen sie sich immer vor und rückwärts; nach einigen verbrummten Pausen,
heissts:
E oo mewa kahee!

Unter gleichförmiger Bewegung, etwas stärkerm Kopfnicken rufen sie wieder
Oe ho mewa kahee!

Welche Worte sie nach kleinen brummenden Pausen dreimal wiederholen. Sie nähern
und entfernen sich dabei immer schwankend. Jezt folgt in gleicher Bewegung:
Oe sewa makahee!
Oe ho mewa kahee!

Bei leztern Worten kommen sie wieder vorwärts auf ihre erste Stelle nachdem sie
einen Schritt rückwärts mit dem rechten Fuss etlichemal so den Takt geschlagen
hatten. Jezt rufen sie bei sehr künstlichen und heftigerm wackeln des Kopfs:
E Io meka Isee!

Bei diesen Worten erheben sie sich immer auf ihrem Plaz, knicken die Knie - heben
bald die Spizen der Füsse, bald wieder die Absäze; alles aber ist in gewisser Art
pathetisch. Wenns denn nach etlichen verbrummten Minuten wieder heisst
Iwi ma linkaha!

So erheben sie ihre Stimme stärker und höher und schwanken wieder brummend und
nickend gegen - und von einander.
Auf diese Art endigen oder verlängern sie ihren Tanz, und es ist unbegreitlich wie
lange sie diesen hohen Grad körperlicher Anstrengung ausdauern. Sie sind dabei
ungemein fröhlig und munter, und ich bin fest überzeugt, dass nichts in der Welt zu
finden ist, das in ihren Augen mit diesen Tänzen in vergleichung gesezt werden
könnte.
Die lezte Art ihres Gesanges oder der singende Ausdruck ihrer augenbliklichen
Zufriedenheit und Freude ist nichts anders als ein einförmiges frohes Johlen. Ein
einsam wandelnder Kaffer der nur eine

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

84
Gesellschaft von Hunden bei sich hat, wovon sie überhaupt grosse Liebhaber sind,
auch eine wandelnde Kafferinn, singt immer in einzelnen Vocalen z. B: I.O.A; A.I.O.
bald hoch bald tief, wo jeder vocaal seinen eignen Ton hat. Der Neuling betrachtet
mit Vergnügen dieses harmlose Volk, und wer sieht auch nicht gerne zufriedene,
frohe Menschen-Kinder der Natur?

Music.
Music. Ausser der so genannten Hungerflöte, fand ich unter den Kaffern dieses
Distrikts keine musicalische Instrumente. Dieses Instrument ist unter den Hottentotten
sehr im Gebrauch. Es besteht in einem Bogen mit einer Sehne oder Saite, die ziemlich
starck gespannt ist. An einem Ende ist ein Stück von einem Federnkiel mittelst eines
Einschnitts, der dann eine Klappe vorstellt, angebracht. Diess nehmen sie in den
Mund und erzwingen durch heftiges Einziehen der Luft, verschiedene nicht sehr
misklingende doch klagende Töne, die beiden Nationen viel vergnügen machen.

Spiele.
Spiele. Dass die Kaffern wie andere wilde Nationen auch ihre eigenthümliche
Nationalspiele haben, ist höchst wahrscheinlich, indessen schienen aber doch die
mancherlei Gattungen von Tänzen vorzüglich unter ihre Spiele zu gehören. Mein
Aufenthalt in ihrem Lande war zu begrenzt, um noch genauere Beobachtungen
hierüber machen zu können.
Die Industrie eines so bedürfnisslosen - so ungebildeten Volkes verdient
Bewundering1).

Geschiklichkeit der Kaffern.
Geschiklichkeit der Kaffern. Ihre Matten und Körbgen - ihre Assogais, Ohren und
Armringe und dergleichen tragen in ihrer Art das Gepräge vieler Geschicklichkeit.
Frauen und Mädchen verfertigen gewöhnlich die Matten und Körbchen, die ihre
vorzüglichen Hausgeräthe sind. Die erstern bestehen aus dicht neben einander
gelegden langen feinen Binsen. Eine dickere Art derselben wird im Lande Mattjesgut
genennt. Die Binsen werden denn entweder mittelst feiner Sehnen oder auch wieder
mit Binsen oder zerschliztem Mattjesgut an einander befestigt. Die Länge und Breite,
richtet sich gewöhnlich nach der Länge und Stärcke des Eigenthümers. Ihre Figur
ist bereits bekannt. Oft fehlt diesen Matten nichts mehr, als die Mahlerei, um sie für
Chinesische, deren man sich gewöhnlich zu Jalousien innerhalb der Fenster bedient,
geltend zu machon. Sie verfertigen aber auch gleich den Hottentotten, gröbere Arten
derselben. Ihre Körbgen hingegen sind von besonderer Art, und werden zu Be1) Vgl. de zeer mooie afbeeldingen in H.S.N. Muller en Joh. F. Snelleman, Industrie des Cafres
du Sud-Est de l'Afrique. Leyde. s.d.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

85
hältnissen aller flüssigen und troknen Dinge gebraucht. Sie werden aus jenem
geschlizten Mattjesgut, sehr künstlich und dicht geflochten. Ich möchte beinahe
vermuthen, dass die Erfindung dieses Products des Bedürfnisses den Kaffern allein
zugehört. Sie gleichen meisstens einen abgestuzten Kegel; oben sind sie weiter als
unten. Sie sind von unterschiedlicher Grösse; die grössten, die ich sah, konten etwa
einen Schuh hoch - oben 14-16 Zoll und am Boden ohngefehr 10 Zoll weit seijn. Sie
tragen sie gefüllt mit Milch oder Wasser allemal auf der Hand, auf dem Arm, oder
auch auf dem Kopf, und man kann dergleichen von aller Grösse um eine unbedeutende
Kleinigkeit von ihnen erhandeln. Es giebt Kafferinnen, die jedes gegebene Muster
von Vasen Arnen, selbst Hüte, nach ahmen, - und oft noch feiner als ihre Körbgen
flechten. Wo sie hingehen, da nehmen sie auch diese Körbgen mit und verhandeln
sie nebst ihren Matten ohne alle Bedenklichkeiten an Fremde. Das männliche
Geschlecht verfertigt die Waffen und Zierrathen. Sie haben dazu keine andere
Werkzeuge, als Steine, Holz und Eisen. Sie bauen sich eine Art von Heerd, auf dem
sie das mit Mühe hervorgebragte Feuer in Glut und Flamme blasen. Dieses erhalten
sie auf folgende Weise.

Art Feuer an zu machen.
Art Feuer an zu machen. Sie nehmen ein fingerdickes Stöckgenhartes Holz von
willkührlicher Länge, in solches schneiden sie ein oder zwey runde Vertiefungen
der Länge nach ein; dann haben sie einen, meisst gleich dicken und etliche Fuss
langen Stock von eben dem Holz dessen eines Ende spitzig rund geschnitten ist,
womit es in die Vertiefungen einsgesezt wird. Das kleine Stükgen Holz legen sie
sodenn auf die Erde, halten es mit den Füssen fest, sezen den langen Stock in die
Vertiefung und reiben drehent zwischen beiden flachen Händen denselben so lange,
bis die Friktion einen Rauch und endlich eine ganz kleine brennende Kohle
hervorbringt. Diese Art Feuer zu machen findet man beinahe bei allen Africanischen
Völkern. Ist das Feuer nun auf diese Art erzeugt, dan wirds in Flammen geblasen,
das Eisen in die Glut gelegt, aus dem sie Waffen, Pfriemen und dergleichen schmieden
wollen.

Metallarbeiten.
Metallarbeiten. Sie bedienen sich dabei eines selbst verfertigten Blasebalgs von
einem zusammen genähten Kalbsfell, indas ein durchbohrtes Rindshorn eingefügt
ist. Sie geben mit sehr harten geärzartigen Steinen ihren Lanzen die Form und hauen
teils mit solchen, teils mit Eisen selbst auch die Wiederhaken künstlich ein. Da ihre
Lanzen mehr stahlartig sind, so lässt sich vermuthen dass sie in der Kunst, Eisen zu
härten nicht ganz unerfahren sind. Selbst hatte
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ich keine Gelegenheit der ganzen Fabrikatur ihrer Waffen bei zu wohnen.
Auf ähnliche Art verfertigen sie auch aus Messing und Kupfer Ohrenringe, indem
sie dasselbe zu ihrer Absicht dünner schmieden. Ob sie aber wie verschiedne andere
weiter nord Ostlich wohnende Kafferstämme die Kunst verstehen, Metalle zu
schmelzen, konnte ich nicht mit zuverlässigkeit erfahren. Ihren elphenbeinernen
Ringen, bei denen ihnen die Natur schon vorgearbeitet hat, geben sie die gehörige
Weite, Dicke und Politur mittelst ihrer als Sägen geformter Assogaïs und mit Steinen.
Sie reiben und schleifen sie so lange, bis sie ihre Absicht ganz entsprechen.
Da die Kaffern wie viele wilde Völker grosse Liebhaber vom Tabakrauchen sind,
und man ihnen nichts schäzbareres als ein Stückgen Tabak schenken kan, so bedienen
sie sich auch einer besonderen Pfeife, die in Rücksicht ihres Gebrauchs mit der
gewohnheit der Morgenländer den Rauch durchs Wasser zu ziehen einiges gemein
hat. Sie besteht aus einem gut ausgeriebenen Rindshorn; die Öfnung ist ganz
horizontal geschnitten. Ohngefehr 1-2 Zoll unter ihrer Peripherie ist ein 8-10 Zoll
langes dünnes hölzernes Röhrgen unter einem Winkel von etwa 45o in den obern
Teil des Horns eingefügt; auf jenem steht ein steinernes oder roth thonigtes
cylindrisches in der Mitte, wie mit 2 Fingern etwas eingedrucktes Köpfgen, das
ohngefehr 1 bis 2 Zoll lang und beinahe 1 Zoll durchgehends dick ist. Nun streuen
sie ihren grünen beinahe gepülverten Tabak1) in selbiges, füllen das Horn ganz mit
Wasser an, bedecken mit der flachen rechten Hand die ganze Öfnung, und saugen
auf diese Art den Rauch durchs Wasser, zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger
in den Mund, und blasen ihn dann mit aufgehobenem Kopfindie Luft. Wenn ein
Kaffer oder eine Kafferin etliche Züge daraus gethan hat, so wird die Pleife an den
folgenden gegeben, und sie kreisst dann so lange in der Geselschaft, bis sie
ausgeraucht ist.

Vielweiberei.
Vielweiberei. Die Vielweiberei scheint unter den Kaffern Gewohnheit zu seijn, doch
hat die altere, oder die erste glückliche, auf welche die Wahl eines Kaffers gefallen
ist, immer den grössern Vorzug, und nur aus dieser Ehe können die wahren
Successions gebohren werden, wobei es doch auch wieder gewisse Ausnahmen giebt,
wiewohl keiner ihrer Fürsten mehr geëhrt ist, als der, so die erste Frau zur Mut-

1) Sie erzeugen in ihrem eignem Lande eine Gattung von wildem Tobak, der in kleinen weichen
lanzenförmig Blättern besteht, und keinen unangenehmen Geruch hat.
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ter hat. Sie kaufen oder erhandeln ihre Frauen, so bald sie ihre Majorennität erreicht
haben, oder mannbar im eigentlichen Verstand geworden sind.

Heirathen.
Heirathen. Wenn sie mit den Eltern einer Kafferin überein gekommen sind, wie viel
Stück Vieh der junge Kaffer geben soll, dann ist auch schon die Ehe geschlossen.
Es ist leicht zu begreifen, dass ein jeder, weil Vieh ihr grösster Reichtum ist, seine
Waare so theuer wie möglich verhandelt. Fünf bis Zehen und mehrere Kühe und
Kälber ist der Freier zu geben verbunden. Sobald alles richtig ist, dann geht, wie mir
versichert wurde, der neue Ehemann mit seiner Frau in den Kraal, zu dem er gehört,
es wird ein Ochs oder eine Kuh geschlachtet und froh gelebt. Die ganze Freundschaft
der Braut und des Brautigams nimt Anteil daran. Es ereignet sich auch öfters, dass
die Kafferinnen - ihres Mannes zu Zeiten überdrüssig, in einer andern Gegend, sich
einem andern der ihnen besser gefällt selbst zu Frauen anbieten. Eine gut gebildete
junge Kafferin nebst mehrern andern dienten mit verschiednen Kaffern männlichen
Geschlechts auf einem am grossen Sonntagsfluss gelegenen Plaz eines Landmanns.
Wir hatten auch einen schönen, jungen besonders gutmüthigen Kaffer bei unsrer
Karavane, der in seinem Lande Frau und Kinder hatte. Einst sass er auf dem
ausgespannten Wagen und schlief; die junge Kafferin nähert sich ihm allein; ich
stand in der Nähe um alles beobachten zu können; sie weckte ihn auf - liebkosete
ihm - und nach mehrern Unterredungen, deren Inhalt ich mir nachmals mittheilen
liess, bat sie ihn sie zu seiner Frau zu erwählen und an zu nehmen. Er lachte und
wies sie ab, sie verfolgte ihn indessen unaufhörlich. Endlich komt er zu der
Gesellschaft zurück - erzählt uns den Vorfall und gab ihr den letzten Bescheid, worauf
sie von ihrer Fordrung abstunde. Wir reisten weiter. Während unsrer Abwesenheit
von diesem Plaz kommt ihr Mann, der wenigstens etliche 80 Stunden rückwärts bei
einen Bauern diente, dessen bedungene Dienstzeit verflossen war, der aber mit ihm
einen neuen Vertrag auf diese Art geschlossen hatte, dass der Kaffer seine Frau
abholen und zurück bringen wolte. Er hielt sein Wort, und als wir wieder auf dem
ersten Wohnplaz ankamen und unsre Rükreise fortsezten, schloss sich der Kaffer
mit seiner schwarzen Hälfte an uns an. Er hatte einen bunten Tragochsen, auf dem
er oft zugleich mit seinem Weibe ritte. Eifersüchtig sind sie im geringsten nicht; sie
tragen wohl ehe zu zeiten den Fremden ihre Frauen und Töchter gegen kleine
Geschenke an, und wer von ihren seltsamen Anträgen Gebrauch machen würde, der
dürfte alsdenn sicher auf das
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allgemeine Herbeiströmen der Familie rechnen, wo er jedem Glied derselben ein
Geschenk zu machen verbunden ist.

Fruchtbarkeit.
Fruchtbarkeit. Die Fruchtbarkeit der Ehen ist unterschieden; es giebt dergleichen
die ungemein fruchtbar sind, andre auch wieder, aus welchen nur wenige Kinder
erzeugt werden. Indessen ist das Land doch sehr bevölkert, so viele Gründe sich
vielleicht auch gegen die Möglichkeit einer starken Bevölkerung angeben lassen.
Eine Kafferinn säugt selten ihre Kinder über 3 Monate, dann müssen sie sich an die
Nahrung der Eltern gewöhnen.

Besondre Art die Majorennität zu bezeichnen
1. der Frauen.
1. der Frauen. Das weibliche Geschlecht hat eine besondere Art ihre Majorennität
oder Mannbarheit zu bezeichnen. Ein junges Mädchen, das zur Mannbarheit übertritt,
ist verpflichtet, diese Veränderung der Natur auf ihren Armen durch mehrere
Einschnitte in die Haut zu bezeichnen. Einige haben auf ihren Armen von der Schulter
an, bis an die Ellenbogen - zu zeiten auch hinten am Rücken abwärts zu beiden Seiten,
allemal zwei, in lauter kurzen Spalten regelmässig neben einander gesezten
Einschnitten, dass man also auf diese Art die Mannbarkeit von der noch nicht erfolgten
Verändrung der Natur beim ersten Anblick unterscheiden kann. Ob die Mütter, oder
die Mädchen selbst, oder auch wohl der Capitain dies Werk verrichten, ist mir nicht
bekannt.

2. Der Maenner.
2. Der Maenner. Wenn hingegen das männliche Geschlecht für volljahrig, für mannbar
erkannt wird, welches gewöhnlich in einem Alter von 15 Jahren geschied, dann wird
das grosse Werk der Beschneidung vorgenommen. Diess scheint nicht - wie ich
anfangs glaubte ein Werk der Religion zu seijn, denn kein Kaffer weiss davon eine
andre Ursache als das Herkommen an zu geben; ihre übrigen Religionsbegriffe
unterscheiden sich auch zu sehr von diesen Gebräuchen. Die sonderbare Ceremonie
ist diese. Wenn in einem Kraal, d.h. unter einer Hauptmanschaft eine Anzahl solcher
reifer Jünglinge vorhanden ist, dann werden sie vor den Capitain geführt, der in
Gegenwart der Familiën, den entblössten Jüngling fest halten lässt, und mittelst einem
scharfen Assogaï ein Stück der Vorhaut in die er entweder seinen Daumen oder etwas
anders stekt, abschneidet. Sodenn wird diese Haut sorgfältig vergraben, damit kein
Zaubrer sie entweihen und damit schaden kan. Die blutende und schmerzhafte Wunde
wird so denn durch den Capitain mit einer saftigen und gequetschten Seilla
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linge in einige vom Hauptkraal abgesonderte Hütten gebracht und verplegt; sie dürfen
sich aber in dieser Lage dem Hauptkraal eben so wenig nähern, als es mannbaren
Mädchen erlaubt ist, sie zu besuchen. Ein oder zwei Tage darnach begiebt sich der
Capitain zu ihnen in die Hütte mit seinem gewöhnlichen Gefolge. Nun wird weisse
Tonerde herbeigebracht - Kalibassen und Kafferkörbe mit Wasser angefullt, die Erde
etwas zähe darinnen angemacht, und jeder Jüngling vom Scheitel biss zur Fusszähe
über damit bestrichen. Nach Endigung dessen werden sie wieder verlassen. Diess
scheint die höchste Probe ihrer Schamhaftigkeit zu seijn, sie verlassen ihre Hütten,
und eilen auf Hügel und in Thäler, und dann hängts von ihrer Willkühr ab, ob sie am
Abend wieder in ihre abgesonderte Hütte zurückgehen wollen, oder nicht. Binnen
etlichen. Tagen genesst dann nun die Wunde; sie gehen so denn an einen Fluss oder
Bach, und waschen sich wieder ganz rein, schmieren sich mit Fett und etwas rother
Erde. Nun erscheint der Capitain wieder bei ihnen, der indessen eine Art von halb
Schürzen verfertigen lässt. Sie bestehen aus sehr harten, langen und schmalen spitzig
Blättern eines palmartigen - sehr wenig bekannten Gewachses, welches von Kaffern
und Hottentotten Sintu genennt wird, und einen wilden sehr brauchbaren Koffee
hervor bringen soll. Diese Blätter werden in 4 Reihen schuppen weisse über einander
gelegt und befestigt. Diese Vorderschürzen legt ihnen der Capitain um die Hüfte,
um das was dem Blick entzogen werden soll damit zu bedecken. Nun vereinigen sie
sich, reihen sich theils an einander, theils gehen sie allein, führen lange Kiris in den
Händen und erscheinen tanzend und mit Gesang in ihrem Kraal. Die harten Blätter
der Schürze geben ein Gerausch durch jede Bewegung, und besonders durchs hin
und herfahren mit ihren Stöcken. Nach diesem Fest der Freude über Wiedergenesung
und Mannbarkeit, legen sie ihre Schürzen ab, bekommen andere Krossen, und ziehen
blos über das männliche Glied ein dünnes ledernes Futteral. Diess endigt sich oben
spizig, indem es oben zusammen gebunden ist. Statt der ledernen Futterale nehmen
sie auch einen Darm von benöthigter Weite. In beiden Fällen entsteht oben durchs
zubinden, ein Büschgen, an das sie gewöhnlich ein Stückchen Messing oder eine
grosse Koralle als Zierde befestigen,

Besondre Art das Vieh zu schlachten.
Besondre Art das Vieh zu schlachten. Nun wird das beste Stück Vieh auf folgende
Art geschlachtet. Ettliche Kaffern nehmen einen langen Riemen und werfen ihn der
Kuh um die vordern, andere eben so auch um die hintern Füsse. So werfen sie die
Kuh zur Erde
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nieder; nun ziehen sie vor- und rückwärts, dass sich das Schlachtopfer nicht rühren
kann. Ein Kaffer öfnet nun mehr mit seiner Lanze den Unterleib gegen die Brust zu,
einer Spanne lang; greift mit seiner Rechten so tief, biss er die grosse Herzpulsader
erreicht; er reisst sie gewaltsam ab, und so lässt er das Opfer langsam in seiner
Verblutung sterben. Bisweilen schneiden sie ihnen auch noch die Kehle ab. Ich selbst
liess, um die langsame Marter des Thiers zu endigen, dieses verrichten. Wenn nun
auf diese Art das Fest vollendet ist, dann stehts den jung Männern frei, sich wenn
sie wollen, Frauen unter den Töchtern ihres Landes aus zu suchen.

Regierungsform.
Regierungsform. Mehrere grosse Stämme oder Kafferhorden werden von einem
König regiert, der aber seine Herrschaft unter verschiedene Oberhauptleute teilt.
Mann könnte diese als seine Stadthalter betrachten. Er selbst ist eigentlich nur der
erste Capitain. Er wird nicht erwählt, sondern die natürliche Nachfolge im ältsten
Völkerstamm und in der reichsten Familie erhebt ihn zu dieser Würde. Indessen aber
muss mann die Begriffe seiner Hoheit-seiner Allgewalt immer sehr einschränken,
wenn man das wenige unterscheidende seiner Kleidung, seiner Lebensart, seiner
Wohnung und die nicht seltene Willkühr seiner Stadthalter betrachtet.

Koenige.
Koenige. Das Alter seiner Familie, der anererbte Ruhm seiner Königlichen Vorfahren,
die Vorrechte seiner Würde, die Stärke seiner Heerden, kriegrische Talente,
persönliche Tapferkeit, kafferische Weisheit, und der Reichthum an Vieh, machen
seine Persohn und seinen Nahmen heilig und gross. Bei einem allgemeinen Aufgebot
erscheint er selbst um seine Horden, wo jede einen oder mehrere Hauptleute zu führen
hat, in den Krieg zu begleiten. Unter ihren vorzüglichstem Königen zeichnen sich
Paro, welches einige in Pharao verwandeln, Gägäbe1) und Sambeê aus. Sie machten
ihre Nahmen unter ihrem Volke durch ihre Weisheit und Tapferkeit im Kriege
unsterblich. Kauta2), ein Sohn des zweiten regiert jezt über einige ihrer Stämme, und
scheint in Rücksicht der Achtung nur ein Schattenbild seiner Vorgänger zu seijn.
Auch gegenwärthig lebt noch ein andrer Sohn von Gägäbe auf den des Vaters Nahme
übergegangen ist, und der sich seit mehrern Monaten sehr furchtbar unter den vordern
Stämmen gemacht hat. Er hat eine Schwester die durch ihre wilde Tapferkeit ganze
Horden schrecken soll. Sie ist von ungewöhnlicher Grösse, sehr stark und trägt einen
Büschel

1) Chachabe = Rarabe.
2) Kawoeta.
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kurzer Assogaïs in den Händen, womit sie ohnlängst sieben ihrer Nation mit kalten
Blute ermordet haben soll.

Unterscheidungszeichen der Koenige von andern Haeuptern.
Unterscheidungszeichen der Koenige von andern Haeuptern. Die vorzüglichsten
aussern Unterscheidungszeichen des Königs von den übrigen Kaffern, bestehn
gewöhnlich in einer stärckern Begleitung, wenn er ausgeht - in sichtbaren Beweisen
eines blinden Gehorsams, etwa in einem aus Tiegerfellen bestehenden Krosse - in
mehrern elphenbeinern Ringen, grossen Viehheerden - mehrerer Bedeckung mit
Korallen und andern Zierrathen. Verschiedne mir erzählte Vorfälle lassen mich
glauben, dass er gebietender Herr über Todt und Leben ist, wiewohl die Erfahrung
beweisst, dass sich seine Stadthalter oft selbst in den Besiz dieser grossen vorrechte
sezen. Eine gewisse Art von Gutmüthigkeit und Redlichkeit, die man unter diesem
Volke bemerckt, geben bei ihrer Ausübung den Majestätsrechten ungemeinen
Nachdruck und Würde. Man hat Beispiele von Königen und Stadthaltern, dass sie
gegen gewisse Geschenke, durchziehenden Fremden, Schuz treuer Begleitung
zusicherten. Sündigte dann ein Kaffer durch Verrätherei und Missleitung dagegen,
so war in Gegenwart der Beleidigten und der übrigen der Nation, der schmäligste
Tod augenblicklich sein sichres Loos. Diess sind Ereignisse, welche den
Naturmenschen in jeder Rücksicht sehr schäzbar machen müssen. Wenn indessen
aber gleichwohl mancher Reisende das Gegentheil unter ihnen bemerken sollte, so
gestehe ich selbsten, dass sich durch den gewöhnlich eigennüzigen Umgang mit
Christ [liche]Völkern, tausend fremde - und für ihre so beschränkte Gluckseligkeit
sehr nachtheilige - ränkevolle Gewonheiten und Ideen in ihren natürlichen Karakter
mischen, da stosst man dann auf mehrere ihrer Fürsten, die an der Grenze mit ihren
Horden liegen, die tückisch, betriegerisch, treulos und ohne natürliche Billigkeit
sind, und dann ist das Sprichwort in vollem Sinne richtig: ‘Qualis rex, talis grex.’

Groses Ansehen der Häupter.
Groses Ansehen der Häupter. So wie der König überhaupt als die erste Persohn ihres
Landes - und oft wie eine Gottheit geëhrt ist, so sind es auch meistens seine Fürsten
oder Hauptleute, die über Horden von unterschiedener Stärke - von 50 bis 8 und 900
Kaffern zu gebieten haben. Jeder dieser Hauptleute wohnt in dem Kraal seiner Horte.
Ihr Nahme ist den Kaffern ein unverlezliches Heiligthum, und ein Kaffer, der zur
Bestähtigung einer Wahrheit auf diesen Namen schwört, bricht selten sein Wort.
Dadurch ehren sie zugleich das Andenken, schon lange modernder Anführer.
Einigemal würden mir
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Dinge von einem Kaffer zugesichert, und nie etfüllte er seine Zusage; ich forderte
endlich einen Schwur. Mein Unglaube an seine Worte bewirkte mir ihn; er schlug
sich an die Brust, und sagte: Paro!1) und am folgenden Morgen hielt er, was er
versprach. Man würde sich dennoch aber öfters überlistet sehen, wenn man die
pünktlichste Erfüllung einer Zusage ohne Bedingung und allgemein, von diesem
wichtigen Ausdruck ihrer unabänderlichen Verpflichtung jedesmal erwartten wollte;
da sicher nicht alle gleich grosses-gleich verbindendes Gefühl zur Ausübung
natürlichen Billigkeit besizen und selbst Eide unmerklich zur verjährten Gewohnheit
bei ihnen werden, das keine günstige Gefolgen nach sich zieht. Inzwischen darf man
sich doch meisstens darauf verlassen, weil sie keine höhern Ausdrücke zur Betheurung
der Wahrheit als diese kennen.

Nachfolge.
Nachfolge. Die Nachfolgeist erblich unter den Horden, und der Älteste ist jederzeit
gebietendes Oberhaupt. Hat er mehrere rechte Brüder so macht sie ihre Geburth
schon zu Hauptleuten des Volks, wiewohl die Ausübung ihrer Rechte noch nichts,
wenigstens noch höchst begrenzt ist. Indessen aber scheinen sie doch beinahe gleich
hoch mit den regierenden Hauptleuten geachtet zu seijn. Sind diese aber Kinder einer
zweiten und dritten Frau etc. so geht wohl auch der Titel - aber sehr selten oder wohl
gar nie die Macht des Vaters auf diese über. Daher haben auch diese hernach weniger
Ansprüche auf grosse Achtung zu machen.

Vorrechte der Koenige.
Vorrechte der Koenige. Der König scheint das ausschliessende Recht zu besitzen,
Hauptleute zu ernennen, auch sie ihrer Würde wieder zu entsezen. Diess wiederspricht
der Erblichkeit ihrer Würde und ihres Titels nicht. Kauta ernennte seinen Viehknecht
Magolla ein Tambukki von Geburt, zu diesem Posten, wozu ihm seine Herkunft und
seine geleisteten Dienste nicht die mindesten Rechte gaben, darum war er auch weit
weniger unter dem Volcke geachtet als selbst die Kinder der andern Frauen. Die
Ursache, warum ihm seine Gebürt keine Rechte an diese Würde giebt, ist diese. Die
Tambucki, eine Nation, die weiter hin nach Nord Osten wohnt sind andre Stämme
von Kaffern - Viehhirten und gutmüthige Leute. Sie wurden einst von den vordern
Kaffern Schaaren weisse mit Krieg überzogen. Ihre Schwäche wich der Übermacht
der Kaffern, diese verheerten ihre Wohnsitze, raubten ihnen das Vieh - schlepten sie
mit sich, und zwangen sie schwere Dienste in ihren Kraalen zu thun. Diess Schiksal
schwächte die Tambukki ungemein, sie waren ver-

1) Palo.
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armt, geschwacht und unter den Kaffern verachtet. Entweichen Sclaven und
Hottentotten von Bauern unter die Kaffern, so werden sie mit harter und oft nach
ihren Begriffen mit verächtlicher Arbeit belegt, welches unvertilgbare Spuren in dem
Andenken der Kaffern zurücklässt. Aus diesem Gesichtspunkte muss man sich also
auch zum Teil die Minderachtung Magollas erklären. Die zu einer Hauptmannschaft
gehörenden Kaffern wohnen nicht immer in einem einzigen Kraal mit einem Fürsten
zusammen, weil zu zeiten ihre Menge - die Weide und das Wasser sie veranlasst,
sich in mehrere Gesellschaften zu teilen und Kraale in der Nähe anzulegen. Diese
Hauptleute sind wie gesagt, oft gleich geëhrt mit den Königen, und nur Schwachheit
der Kräfte, Mangel an Kriegerischen Talenten, Unempfindlichkeit gegen gekränkte
Rechte und Billigkeit und dergleichen können sie des Vorzugs mit grosser Achtung
über sie zu herrschen, berauben. Zehn, fünfzehn, zwanzig Kaffern sind öfters in der
Gesellschaft des Fürsten, wenn er bei Fremden erscheint, oder sich auch nur von
einem in den andern Kraal begiebt. Unter diesen hat er denn auch öfters eine Art von
Ceremonienmeister, und seinen Dollmetscher. Als ich einst Kautas Bruder dem
Ganzeela Audienz erteilte, so bückte vor ihm ein Ceremonienmeister, der jenem die
Fragen meines Dollmetschers - ob sie gleich von diesem an Ganzeela unmittelbar
gelangten, erst wieder machen muste. Seine Antwortten waren auch an jenen Höfling
wieder gerichtet, der sie meinem Dollmetscher der neben ihm stand und sie selbst
vernahm, so denn erst mitteilte. Ich sagte hierauf zu diesem, er solle dem Fürsten
von meiner Seite zu verstehen geben dass es sehr unschicklich wäre, mir nicht selbst
zu antwortten, da sie mich vor einen Tscha-Tschu und sich für stumme Hunde erklärt
hätten. Ganzeela stuzte hierüber und richtete alle folgende Antwortten unmittelbar
an meinen Dollmetscher.

Verhaeltnisse der Haeupter unter sich.
Verhaeltnisse der Haeupter unter sich. Es ereignet sich öfters dass diese Heerführer
unter sich selbsten die stärksten Feinde sind, ein gemeinschafliches Staatsinteresse
aber nahe drohende Gefahren, wo vereinter wiederstand nothwendig wird, kan sie
öfters augenblicklich wieder vereinigen. Sie ziehen so denn gemeinschaftlich ihrem
Hauptfeinde entgegen. Aus dem gewöhnlichen Mangel allgemeiner Harmonie,
fliessen denn auch die öftern feindlichen Angriffe unter ihnen selbst. Vielleicht ist
's die hohe Meinung einer Unfehlbarkeit oder der blinde Gehorsam des Volks gegen
ihre Obern, dass sich die Hauptmanschaften so sehr nach dem Karakter ihrer
Hauptleute bil-
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den. Ich hörte öfters sagen: Langka ist ein Schelm, und wie er ist, so ist auch jeder
seines Kraals. Zu zeiten nehmen sich auch einzelne Kaffern die Freiheit den
Hauptleuten eines andern Kraals die bittersten Vorwürffe bis zur Thätigkeit über
Niederträchtigkeiten zu machen; dergleichen sich einst mein redlicher treuer
Dollmetscher aus Zacka's Kraal, gegen einen andern Hauptmann, Kitello, Kautas
Bruder, erlaubte. Glücklicherweise gieng es - weil es unsre Karavane betraf, und
jener Rache fürchtete, gut vorüber.

Vorsicht gegen ihre Feinde.
Vorsicht gegen ihre Feinde. Ihre Vorsicht wegen der Sicherheit ihres Landes bei der
Ankunft fremder Menschen ist besonders, ob sie aber allgemein beobachtet wird,
kann ich nicht sagen. Am folgenden Tag nach meiner Ankunft, (den 4 Janr. 1789)
am grossen Fischfluss schikte ich meinen Dollmetscher über den Fluss in Langkâs
Kraal. Ich liess ihm meine Ankunft wissen mit dem Wunsch, ihn selbst bei mir zu
sehen. Wäre er zugegen gewesen und nicht gekommen, so hätte ich es nicht leicht
wagen dürfen, durch das Gebiet dieses Grenzhauptmanns zu reisen. Nach Maasgabe
der Zeit, wo mein Abgeordneter seinen Auftrag bei Langkâ vollführt haben konnte,
sahen wir bald darauf jenseits dem Fluss hinter den vordersten waldigten Gebirgen
dicke Rauchwolken und Feuer aufsteigen; und man versicherte mich, es sei das
Zeichen für die in dieser Gegend wohnenden Kaffern, dass Fremde oder Christen in
der Nähe wären, gegen die sie sich im Nothfall sichern sollten.

Ausschliesung der Frauen von der Regierung.
Ausschliesung der Frauen von der Regierung. Da nur der König und die Hauptleute
allein über die Kaffern zu herrschen berechtigt sind, und diessfalls für die Ruhe und
Sicherheit stehen und wachen müssen, so dürfen auch niemals die Frauen den
geringsten Anteil am Staatsinteresse nehmen, sondern sie pflanzen ihre Früchte,
bauen ihre Hütten, flechten Körbe und Matten, und überlassen den Männern das
übrige. Die ungemeine Verehrung der Kaffern gegen ihre Häupter und der auf
einzelne, oft fort gepflanzte Hass derselben unter sich selbsten, verhindert auch öfters
das überlaufen derselben, von einer Hauptmanschaft in die andere. Auf welche Art
sich öfters diese Führer des Volks gegen einander benehmen, führe ich hier noch ein
Beispiel an. Kitello und Zacka, zwei Nachbarn, der erste arm und machtlos, der andre
reich an Vieh, zahlreich seine Horde und geliebt van seinem Volke, wurden einst in
Zwistigkeiten, die der Neid gebahr, mit einander verwickelt. Jener schwur diesem
ewigen Hass. Ihr müsst, sagte er einst seinem versammelten Volke, ihr müsst Zacka
nicht schnell tödten; langsam, langsam müsst ihr ihn mit eu-
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ren Lanzen martern und tödten. Mein Dollmetscher fragte ihn, bei gelegenheit des
erwehnten Vorfalls, ob er dencke es den Christen eben so zu machen, als er sich an
Zacka seinem Hauptmann habe rächen wollen? Indessen ist es ungemein schwer das
Sistem ihrer Regierungsform genau und ganz zuverlässig entwickeln zu können.
Man findet nichts das durch feste Geseze geordnet wäre; alles verändert sich nach
den umständen der Zeit, der Noth und des Bedürfnisses. Ferner gehört gründlichere
Kenntniss ihrer Sprache, langer Aufenthalt unter ihnen und besonders das schwere
Studium dazu, sich in die enge Sphäre ihrer Begriffe hinein sezen zu lernen, um
ihnen die Beantworthung dessen was man zu wissen begehrt, leicht und begreiflich
zu machen.

Religionsbegriffe.
Religionsbegriffe. So lange ich unter diesem Volke lebte, suchteich immer aufihre
Begriffe von Gott und der Entstehung aller sichtbaren Dinge zu kommen; allein ich
fand dieselbe inkeiner Sacheabgeschmakter als in der Gottesverehrung. Ich entdeckte
keine deutlich unterschiedene Begriffe von einem guten und bösen Wesen, keinen
Gedancken von einer Seele - von ihrer Fortdauer und Unsterblichkeit und keine
Vorstellung einer Wandrung der Seele in andre Körper. Einst fragte ich den Capitaine
Magolla: woher denn wohl der blaue Himmel, die Sonne, Gras, Bäume, Steine und
Menschen entstanden wären? Das wisse er nicht, war seine Antwort. Andre
erwiederten auf diese Frage: Ha! woher das alles kommt, bekümmert uns wenig; wir
leben, haben Vieh und Milch, und das ist für uns genug. Andre erwähnten der Zaubrer,
die alles hervorgebracht hätten, und darunter eines grossen Zauberers, der mächtig
sei, und alles könne. Öfters fragte ich sie, ob sie die Christen fur weiser und
verständiger glaubten, als sie selbsten? Ja! antwortteten sie, das sind die Christen;
sie können ja alles machen was sie sehen; sie hingegen wäre stumme Hunde. Eine
gleiche Antwort die den Vorzug der Christen bezeichnete, erhielt ich einst vom
Capitain Ganzeela, als ich ihn fragte, warum nur allezeit die Kaffern zu den Fremden
kämen um Geschenke (Paseeläs) zu empfangen, sie dächten aber nie daran, den
Fremden Geschenke zu bringen. Sie wären auch nur stumme Hunde, antwortteten
sie, und könnten dem grossen Herrn nichts geben. Nachmehrerern Unterredungen
erklärten einige die Christen fur die wahren Zauberer, von unsern Willen hänge
Regen und Sonnenschein, Segen und Unfruchtbarkeit ab.

Zauberer.
Zauberer. Von ihren Zauberern, in deren Verehrung sie ziemlich mit den Hottentotten
übereinkommen, haben sie hohe Begriffe, be-
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sonders wenn sie sich durch irgend eine Handlung z.B. in der Genesung kranker
Menschen hervor thun. Wenn hingegen ein Zaubrer nicht glücklich in seiner
Unternehmung oder im zaubern ist, Kranke nicht genesst, und dem Erdreich keinen
Regen geben kann, dann erwartten ihn zu zeiten die grausamsten Martern. Sie binden
ihm Hände und Füsse, graben einen grossen Ameisenhaufen auf, und sezen den
unglücklichen Zauberer so lange darein, bis ihn die Ameisen halb getödtet haben;
dann nehmen sie ihn wieder heraus, und bringen ihn hernach oft noch langsam ums
Leben. Fragt man sie alsdenn um die Ursache ihres grausamen Verfahrens gegen die
Zaubrer aus ihrem eignen Volk, dann erwiedern sie gewöhnlich: das ist ihre Schuld,
warum zaubern sie nicht recht.1)
Ihre geäusserte Gleichgültigkeit gegen die Sonne, den Mond und die Sterne, liess
mich keine weitere vorzugliche Verehrung vermuthen, so wenig sie auch die Ursache
der wohlthätigen Wirkungen kennen; ihr nachzudenken scheint ihnen auch nicht der
Muhe werth su seyn. Überhaupt sind sie Geschöpfe des gegenwärthigen Augenbliks,
sie geniessen ohne zu wünschen, die Quelle des Genusses näher kennen zu lernen.

Meinung von der Entstehung der Erde, der Menschenund des Viehes.
Meinung von der Entstehung der Erde, der Menschenund des Viehes. Mein
Dollmetscher - wie es schien, einer der weisesten und der besten ihres Volks, gab
mir durch Übersezung, einen sonderbaren Bericht von der Meinung verschiedner
seiner Nation, über die Entstehung der Menschen und des Rindviehs. In den ältesten
Zeiten erzehlte er, wären irgendwo weit hinter ihrem Lande zwei grosse Löcher in
der Erde entstanden. Der Anfang dieser Revolution sei keinen mehr bekannt. Aus
einem derselben wären auf einmahl viele Menschen und mit ihnen viel Vieh
herausgestiegen.
Diese Menschen seien die Herrn und Wächter dieser Thiere gewesen. Zugleicherzeit
wären auch aus dem andern Loch, sehr viele mächtige starke Menschen
hervorgekommen, die bei erblickung des vielen Viehs der andern Menschen, sogleich
unter sich verabredet hätten, seine Wächter zu tödten und sich ihres Viehs zu
bemächtigen. Die Wächter mit dem Vieh überfiel bei der Ansicht jener mächtigen
Menschen ein panischer Schrecken, sie eilten daher auch plötzlich wieder in ihren
Abgrund zurück. Nun näherten sich die Mächtigen der Höle, und lauerten auf den
Moment der Wiederer-

1) Ihre Zaubrer sind daher meisstens die listigsten und verschlagensten ihrer Stämme, die das
leichtgläubige Volk leicht iauschen und dadurch ihrem traurige Loos zu entgehen wissen.
Davon ich mehrere Beispiele in meinem Tagbuch aufgezeichnet habe.
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scheinung des der Tirannei seiner Herrn müden Viehes. Beide erschienen. Nun
überfielen die Mächtigen die Herrn des Viehs, und schlugen sie todt, in welcher
blütigen Verwirrung das bange Vieh wieder in die Höle zurück floh. Nicht lange
darnach stieg dasselbe wieder hervor, sah seine Tyrannen todt vor seinen Füssen
liegen, und hoffte von andern Herrn ein glücklicheres Loos. Nun eilten die Sieger
auf die Thiere zu und führten alle, so gross auch ihre Menge war mit sich zurück.
Sie blieben nunmehr auf der Erde, bauten Kraale, und lebten von der Viehzucht. So
kamen Menschen und Thiere auf die Erde!

Besondre Meinung.
Besondre Meinung. Diese Meinung von Entstehung der Menschen aus Hölen, haben
viele Völker dieses Teils von Africa mit einander gemein. In J.J. Hartsinks
Beschrijving van Guiana of de wilde kust in Suid America 11 Tom. p. 902 wo er
von der Religion der Africanischen Sclaven redet, heisst es: andere glauben, dass
die Menschen aus Hölen, Brunnen etcr. hervor gekommen seyen, wie mann auch
noch dato (1770) dergleichen Klippen an der See dicht am Fort Etera in Nieder
Guinea zeigt. Diese sonderbare Tradition scheint beinahe eine Ahndung des eignen
Schicksals dieser Kaffern zu seijn. Ein ganz besondrer Vorfall, der sich während
meiner Reise jenseits dem grossen Fischfluss ereignete, und der sich auf ihre
Religionsbegriffe bezieht, scheint hier eine Stelle zu verdienen. Als ich mich in der
lezten Hälfte des Monats December 1788 mehrere Tage zwischen dem grossen
Sonntagsfluss und der Colznoy verweilte, entstanden einige ungemeine schwere
Donnerwetter, vorzüglich am 25sten des Monats. Es führte Östwärts hinauf schweren
Hagel und starke Sturzregen. Ongefehr agt Tage darnach verbreitete sich unter
verschiedenen bey den Bauern dienenden Kaffern, die Sage, dass mehrere Kraale,
viele tausend Stük Vieh und Menschen zernichtet und getödtet worden wären. In
ihrem Lande besonders längs den Ufern des Fischflusses, hätten sie alle geglaubt,
der Himmel stürze hernieder, und das Erdreich werde alles verschlingen. In diesem
fürchterlichen Zustand, hätte sich eine grosse düstre schwarze Wolke nieder gegen
die Erde gesenkt, auf dieser hätte ein Mensch in blendendem Glanze gestanden, der
mit einer donnernden Stimme zu ihnen hernieder gerufen habe: ‘Fürchtet ihr euch?’
Sie hätten zitternd geantworttet: ‘Ja, Herr!’ Darauf hätte diese glänzende Erscheinung
gesagt: ‘Ich thue euch nichts mehr; ich will euch nur zeigen, was ich kan!’ - Nun
habe sich die Wolke wieder erhoben und die ganze Erscheinung sei vor ihren Augen
verschwunden.
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Diese Erzählung machte die sonderbarste Sensation auf die Sinder Kaffern und der
Hottentotten. Ich machte mirs daher zu einer besondern Angelegenheit, den
eigentlichen Grund derselben zu entdecken. Ein Kaffer der um jene Zeit zurück aus
seinem Lande zu einem Bauern gekommen war, sollte diese Nachrichten mit herüber
gebracht haben. Als ich mich aber in ihrem Lande selbst darnach erkundigte, so lösste
sich die ganze Geschichte in eine Erdichtung auf, von deren Wirklichkeit kein Kaffer
das geringste wusste. Sie versicherten mich zwar ein ähliches Donner - und
Hagelwetter noch nie erlebt zu haben.

Benehmen der Kaffern bei grossen Erscheinungen in der Natur.
Benehmen der Kaffern bei grossen Erscheinungen in der Natur. Die Kaffern haben
die Gewohnheit, ihren Zauberern bei schweren Donnerwettern zu fluchen, weil sie
dieselben für ihre Urheber halten, da ist keine Lästrung, die sie sich gegen dieselben
nicht erlaubten. Zu zeiten erheben sie auch ihre Lanzen gegen sie gen Himmel, indem
sie dorten mehrere glauben, die sich an ihrem Entsezen vergnügen. Sie drohen ihnen
mit fürchterlichen Mienen, sich gerne an ihnen wegen der Furcht zu rächen, welche
der Donner und das starcke Leuchten der Blize über sie verbreiten. Bisweilen müssen,
wie ich hörte, auch die sichtbaren Zaubrer die grossen Verbrechen der Unsichtbaren
verschulden.

Aussicht.
Aussicht. Die Begriffe eines höchsten Wesens werden indessen doch auch unter die
Kaffern übergehen. Viele unter den Bauern für ein gewisses Aequivalent an Taback,
Korallen, Messing oder Vieh dienende Kaffern, hören gleich den Hottentotten, täglich
die Gesprache der Christen - sie bemerken die Handlung ihres häusslichen
Gottesdienstes, welche die Neugierde jener armen Leute natürlich erregen und unter
ihnen besondre Fragen veranlassen müssen. Sie erklären die Christen für weiser und
verständiger als sich selbsten - sie schreiben ihnen höhere Wunderkräfte zu; deswegen
wächst denn auch im Verhältniss dieser Meinung ihre Glaubwürdigkeit unter diesem
Volke; sie halten dann zum Teil den umbekannten Gottesdienst für eine Frucht der
höhern Weisheit der Christen und oft für werth, davon zu reden und auf zu merken.
Diesen natürlichen Weg zu andern Begriffen einer Gottheit und der Entstehung aller
Dinge, sehe ich darum auch für die Ursache einer vorgegebenen Erscheinung in
ihrem Lande an. Ein Bauer darf nur einst seinen Haussgenossen die dem Apostel
Paulus wiederfahrne Erscheinung - oder auch Erscheinungen der Apocalypsis gelesen
haben, und es merkten Hottentotten und Kaffern darauf, dann wars ein leichtes, dass
sich ihre
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Phantasie dergleichen Bilder bey grossen Ereignissen in der Natur, erschuf. Indessen ist das eine ausgemachte Warheit, dass keine wilde Nation gefunden
wird, unter welchen der Glaube von höhern Mächten nicht allgemein seijn sollte,
selbst unter den allerdümmsten Wilden.

Beurteilung dieser Begriffe.
Beurteilung dieser Begriffe. Unter den meisten wilden Stämmen findet man keine
andern Worte als zu den Gegenständen des äussern Sinns. Es ist daher auch nichts
befremdendes, dass solche Menschen nicht fähig sind, ihre Religionsbegriffe oder
eine andre Vorstellung des innern Sinns in Worte einzukleiden. Ein Kaffer mag daher
wohl höhere und mehrere Begriffe mit der Vorstellung eines grossen Zaubrers der
alles könne, mit den unsichtbaren Zaubrern, die Schrecken, und Entsezen, und folglich
das Böse über die Menschheit verbreiten, verbinden. Er legt dem grossen Zaubrer
grössre Macht und Kräfte bei, als ihnen selbst ihr eigner innrer Sinn zuspricht. Die
Christen scheinen den Kaffern höhern Ursprungs und von erhabnern Vorzügen zu
seyn, weil diese die höhern Productionskräfte in der Umstaltung der Dinge bei den
Christen bewundern und ihren eignen Abstand in Rücksicht ihrer Fähigkeiten sehr
fühlbar bemerken. Wenn auch schon eine solche rohe Nation nie mit vieler Klarheit
von Wirkung auf Ursache schliesst, so ist doch sicher diese Art zu schliessen auch
bei aller Dunkelheit der Vorstellung jeder menschlichen Natur angemessen. Es giebt
kein Volk unter der Sonne, das einen Block oder Stein blos als solchen anbete oder
verehre; es verbindet viel mehr immer mit dem sichtbaren Gegenstand, eine
unsichtbare Macht, so dunkel auch davon seine Vorstellung ist.
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Journaal en verbaal eener landreyse in den jaare 1803 door den
gouverneur en generaal deezer colonie J.W. Janssens door de
binnenlanden van Zuyd Africa gedaan.1)
De gouverneur geduurende de eerste maanden van zijn verblijf aan Kaap de Goede
Hoop geduurig ondervindende dat zonder eene redelyke geoeffende kennis van de
inwendige gesteldheid deezer colonie, het byna niet mogelijk was grondig de
belangens der inen opgezeetenen van de buitendistricten te beoordeelen en uitspraak
in dezelve te doen, kwam het denkbeeld in hem voor, dat eene personeele inspectie
der binnenlanden een der eerst en nuttigste werkzaamheeden was aan welke hy zynen
tijd voor het welzijn der volkplanting moest besteeden. Het aanzijn van den
commissaris generaal Mr J.A. de Mist aan deeze uithoek, maakte zijn Ed. deeze
uitstap buiten de hoofdplaats nu meer dan ooit mogelijk, wijl Hoogstdenzelve
geduurende des gouverneurs afweezigheid de goedheid wel wilde hebben de meest
belangrijkste zaaken der colonie op zig te neemen, terwijl zig aan de andere zyde de
Raad van Politie met de overige ambtsrelatiën van den gouverneur chargeerde.
Ingevolge dus van deeze gunstige omstandigheid en het belang der zaak, werden in
de maand Maart alle toebereydselen gemaakt, met dat gevolg dat den gouverneur en
generaal den 3 April 1803 eene aanvang zyner reyse na de binnenlanden van Africa
maakte, wordende tot circa een uur van Kaapstad uitgeleid door den commandant
en hoofdofficieren der bezetting; by desselfs vertrek salueerde het casteel. Zijn Ed.
vertrok in gezelschap van de heeren Dirk van Reenen en desselfs zoon Daniël,
beneevens de heer Nelson2) welke de vriendelijkheid had zijn paardewagen ten gebruik
aan te bieden; desselfs aide de camp Paravicini de Capelli3) en chirurgijn major van
het corps ligte dragonders Passet.
By de heer Meyburg aan de Eerste Rivier wierden wy zeer heusch en deftig op
het middagmaal onthaald, waarna onze reys vervorderd wierd, en tegens den avond
in de vlakte onder de Kloof by Hottentots Holland by de heer W. Morkel aftraden.
De schoonheid van het

1) Rijksarchief 's-Gravenhage. Kol. Aanw. 1900. XX (Collectie Pélérin).
2) De vestiging der familie Nelson dateert van 1761.
3) In 1917 werd mijn advies gevraagd over een handschrift van 221 fol. met 13 aquarellen van
W.B.E. Paravicini di Capelli over zijn reis in Zuid-Afrika in 1803. De oorlogsomstandigheden
beletten mij hct handschrift ter inzage te krijgen. Waar het nu is, is mij onbekend.
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weder deed ons eene kleine wandeling doen, waardoor de geleegenheid ontstond,
iets betrekkelijk deezen oord te leeren kennen; de vlakte in welke de plaats van ons
nagtverblijf legd is rondsom met de hooge bergen van Hottentots Holland ingesloten,
en leverd tevens een schoon open gezigt van de baay False, eene rivier, de
Laurensrivier genaamd, welke zynen oorsprong uit dit gebergte ontleend en welke
het gantsche jaar door veel water afvoerd, loopt hier voorby, zig in de Fals baay naby
de gebergtens van de Hanglip ontlastende.
Men heeft ons hier verzeekerd dat zeer frequent kleine vaartuigen der Engelschen
tot kort by strand zijn geweest om provisiën als anderzints te koopen in de tyden van
hun verblijf in de False baay; - hoe kleyn ook de vlakte hier is, kan dezelve nogtans
wel 50 blanke weerbaare manschappen opleeveren. Jammer is het dat de wyze van
transport na de Kaapstad hier niet door vaartuigen makkelyker is; de Engelschen
namen hier aan strand leggers wijn in kleine vaartuigen, en bragten dezelve op die
wyze na hunne scheepen.
De vlakte hier is redelijk vrugtbaar, egter de landlieden leggen er zig bloot op
wijnperssen toe; zy bouwen er niet meerder graan of vee als zy tot hun huishoudelijk
bestaan nodig hebben. Wy zagen hier een reeds bekend, egter zeer schoon
voortbrengsel van het land, eene klomp inlandsch boomwasch welke uit kleine bessen
ter groote en gelykenis van eene groene erwt door het kooken derzelve word
getrokken; 100 der bessen geeven tot 10 à 12 zuyvere wasch. Voorheen bestond
er een verbod dat deeze boomen niet mogten worden gekapt of uitgeroeyd door de
houthaalders etc. en het zoude misschien geen kwaad zijn dat zulks wierde vernieuwd.

Maandag den 4de April
Maandag den 4de April reeden wy des morgens tegens half zeeven uuren van daar,
en wierden door een party jonge lieden uit de nabuurschap met de uiterste beleefdheid
te paard geconvoyeerd. Wy deeden en passant eene kleine visite aan de jonge Morkel
een half uur van ons nagtverblijf geleegen, en vervolgden onze weg tot onder de
Kloof, alwaar wy de paarden voor de wagen met trekossen wisselde. Wy beklommen
met een goed succes de hoogten tusschen de Kloof welke weezendlijk zeer interessant
te zien is; de steyltens en klippen op sommige plaatzen noodzaakte veele onzer van
de paarden te stappen om te voeteeren; men heeft circa een half uur nodig met een
paard boven te koomen. Aan de andere zyde wagtede wy de wagen en reden toen
tot de Palmietrivier, aldus genaamd na de groote menigte van dit gewas, welke daarin
groeyd. Des zomers is deeze
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rivier eene laage vlakte, hier en daar met water, dog men verzeekerde ons dat zy des
winters zoveel aandrang van water ontfing, dat men soms veertien dagen en drie
weeken genoodzaakt is voor dezelve te blyven leggen, en dan nog veeltijds met
levensgevaar passeerd uit hoofde der menigte zeekoegaten, welke er zijn. De
Engelsche doctor Paterson en veele andere lieden zelfs paarden en ossenwagens zijn
in deeze rivier omgekomen. Wy reeden een eyndwegs langs dezelve, om te zien of
er mogelijkheid bestaat op het nauwste derzelve eene brugge te maaken en waaren
van gedagten, dat dit misschien met eenig succes te onderneemen was. Een voornaam
poinct zoude deeze zaak minder moeylijk maaken, namentlijk, dat de zwaare
palmietbosjes over het gantsche vlak van de rivier groeyende, de gantsche stroom
zelfs in de sterksten aandrang van water stuyt, en gevolglijk het bed der rivier dat
zuyver hard zand is, bekwaam tot metsel of heywerk maakt. De distantie welke deeze
brug zoude moeten beslaan, zal circa 300 voet zijn, - eene nadere opneeming door
deskundige lieden zoude de mooglijkheid van deeze nuttige zaak kunnen beslissen
en misschien een merkelyke verbeetering aan dit gedeelte der colonie bezorgen; men
denkt dog, dat een pont om de geringheid der kosten het verkieslijkste zijn zoude.
Tegen half elf uuren arriveerde wy aan eene veeplaats van de heer Ecksteen,
leggende byna een uur van de Palmietrivier; hier hielden wy het middagmaal, en
namen afscheid van onze vriendelyke geleiders van Hottentots Holland, welke ons
by het vertrek met drie salvos uit hunne geweeren salueerde. Zonder iets merkwaardigs
te zien, passeerde wy het Grietjes Gat en de Botrivier, zijnde eene geringe straal
water uit de gebergtens. Aan Boontjeskraal komende, alwaar wy meende te overnagten
en onze vooruitgezondene wagens te vinden, waren de lieden niet te huis, en onze
wagens reeds verder gereysd, zodat wy verpligt waaren, nieuw voorspan te neemen
om na Andries Otto1) een uur van daar geleegen te trekken, alwaar wy zeer gul en
wel wierden onthaald en overnagte.

Dingsdag den 5de April
Dingsdag den 5de April des morgens tegens 8 uuren reeden wy in gezelschap van
den veldcornet Otto weg, wy passeerde eene schoone streek lands en kwamen circa
½ 10 uuren aan het begin der Baviaansch Kloof by de scheydingslinie tusschen het
territoir van de Hernuters en de plaats van Gildenhuysen. Elf uuren circa kwamen
wy by de Hernuters in de Baviaans Kloof; de situatie is zeer schoon, hunne kerk en
de woonhuisjes der Hottentotten leggen in de zak van

1) De vestiging der familie Otto dateert van 1722.
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een rey grasryke bergen, welke halve cirkelsgewyze om hun heenen sluyten, en aan
welkers voet (de Rivier zonder eynd) snel voorloopt. Wy passeerde dezelve by onze
aankomst, de zendelingen der Hernuters ontfingen ons ten uitersten vriendelijk; wy
deeden eene kleine wandeling door het gehugt, en vonden de meeste hutten nogal
tamelijk zindelijk. By ons retour aan het huys van de heer Roos1) verwelkomde de
kinderen der Hottentotten ons; de jongens aan de eene en de meysjes aan de andere
zyde van de deur geschaard, zongen met zeer veel decentie en onbegryplijk schoon
een kerkelijk gezang; wy bezigtigden hunne fabriek van messen en kogten eenige
derzelve.
De kerk, welke wy ook bezogten is een ruim, vierkant gebouw in het midden met
twee pylaaren onderstut; alle avonden word in dezelve een gebed gedaan, en hierby
assisteeren de meeste Hottentotten met veel yver. Het is my voorgekomen dat de
fondatie deezer lieden veel nut aanbrengd, eerstens zien er de Hottentotten zeer
gelukkig uit, zy zijn by elkanderen en doen dus geen kwaad. De boeren hebben van
hun veel dienst in de akkerbouw en graanoogst, overigens bepoot en beplant ieder
voor zijn huisgezin een kleyn stukje grond, terwijl de vrouwen van een soort van
biezen matten vlegten om over wagens te gebruyken. Het schijnt, dat kleine
oneenigheden hier ook al het stil genot aan deeze lieden soms gestoord heeft; de
boeren zagen misschien liever dat de Hottentotten hun meer dienstbaar en
ondergeschikt waaren, en considereeren niet, dat zy oorsprongelyke vrye inwoonders
van het land zijn, voornamentlijk schijnt zeekere Jan Zwart in dit district woonachtig,
hun een kwaad hart toe te dragen. Den staat deezer fondatie zoude met eenige te
doene inrigtingen zeer nuttig voor de colonie kunnen worden en het lot der
Hottentotten merkelijk gelukkiger worden. De Baviaansche Kloof is eene ruime
mooye vlakte door welk de Rivier zonder eynd in desselfs gantsche lengte doorloopt,
de grond is zeer vrugtbaar, en zoude met behulp van kundige handen veel goed graan
voortbrengen, gelijk het nu maar hier en daar doet door gebrek aan armen en
geneigdheid tot lediggang der Hottentotten. Wy reeden na het middagmaal by de
zendelingen gehouden te hebben door deeze schoone vlakte en kwamen tegens 4
uuren na de middag op de plaats van de heer Nelson; de aanleg deezer plaats is
ingerigt tot paardefokkery en veeteeld, welke nogal aanmerkelijk is. De schoone
weygrond op de rugge der bergen en overvloed van water, maken hier zulk een
stoeterye zeer gemakkelijk en brengt veel voordeel aan den eigenaar.

1) De vestiging der familie Roos dateert van 1786.
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Woensdag den 6de April
Woensdag den 6de April verlieten wy deeze plaats; de heer Nelson vergezelde ons
nog een uur wegs tot aan de Zoetemelksvalley, daar eene Theunissen1) de posthouder
is. Hier schreef de gouverneur een brief voor gemelde Theunissen, (sie bylage Lit:
A.,) waarbij hy authorisatie bekwam om de Hottentotten uit Baviaans Kloof en andere
ingezeetenen welke wettige ordonnantiën van het gouvernement hebben, om onder
zijn opzigt benodigd hout te kunnen laten kappen. Wy vernamen van deeze posthouder
dat voorheen eenige kraalen Hottentotten zeer vreedzaam in de Zoetemelksvalley
geëtablisseerd waren geweest, dog zedert eenige tijd van daar verdreeven, ook eenige
plaatzen welke te vooren onder deeze post gehoorde op recognitie waren uitgegeven.
Theunissen scheen over de Hottentotten op dezelve wyze te denken als de
gouverneur, welke het voorkomt dat iets van deeze plaatzen zeer zoude te pas komen,
wanneer men van begrip was, dat hier weder aan de Hottentotten hunne kleine
eigendommen en etablisseering moest worden geaccordeerd, hetwelk misschien niet
onstaatkundig zoude weezen. Wy zaagen op deeze plaats drie schoone groote
eykeboomen, zooals wy ze hier nog niet gezien hadden; by de weezendlyke
gouvernementsbosschen lings in de klooven der groote bergen leggende, zijn wy
niet geweest, dog de verheid hunner strekking deed ons dezelve als vry groot
oordeelen. Wy zette ons tocht voort door de uitgebreide schoone vlakte van de
Zoetemelksvalley over de Kromme rivier welke niet veel beduydend is tot na de
plaats van Wessels, de Ganzekraal genaamd, welke wy aan de slinke hand leggen
lieten, wy zagen met veel genoegen dat het land in deeze streeken veel vrugtbaarder
en fraay gras en graan opleeverde, dog het schijnt dat men in de laatste jaaren deeze
landeryen gantschelijk van wild heeft ontbloot. Verder rydende passeerde wij de
zogenaamde Bokkerivier, zijnde een spruitje uit de bergen afloopende en zig in de
valley verliezende; een uur later kwamen wij aan een water van vry meer aanbelang,
de Rivier zonder eynd genaamd, welke wy ook aan de Baviaanskloof gepasseerd
waaren; thans egter wierd de passage niet zo gemaklijk als zijnde zeer geswollen
door de hoger op gevallene regens. Met de wagen voor dezelve komende waren wy
genoodzaakt de goederen af te laden, en met de schuyt over te laten voeren, terwijl
de rijdpaarden over zwommen, het water liep met een sterke stroom en kwam vry
hoog in de wagens, alles liep egter goed

1) De vestiging der familie Theunissen dateert van 1764.
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af, en wy vervolgde onze weg tot by de heer Reedelinghuysen,1) een kleyn kwartier
van deeze drift geleegen, en hielden het middagmaal, dat ons zo hier als overal met
profusie werd voorgezet; - des na de middags vervolgde wy onze weg tot by de heer
Louw en wierden wederom na gewoonte ontfangen, hetgeen ons te beter te passe
kwam, daar wy een reegenbuy hadden gehad, zoals de menschen niet heugde, en die
de weegen als het waare in een oogenblik in beeken deed veranderen. Tot onzer
vreugde troffen wy de vier door ons vooruitgezonden ossewagens en het detachement
dragonders aan, welke wy reeds zedert twee dagen hadden gehoopt in te haalen, dog
door de activiteit van de luyt.n Gilmer hier in bedrogen geweest. De vriendelijke
hospes alhier heeft ons verhaald, dat zig veele sebra's en struisvogels in deeze contryen
ophouden, en beloofde zijn best te doen van de eerstgenoemde eenige te vangen, en
by de terugreyse of andere geleegenheid aan de generaal te geeven.

Donderdag den 7e April
Donderdag den 7e April des morgens bijna half acht uuren, reeden wy met ons
gezelschap en dat van onze hospes Louw, van deeze zyne wooning; onze ossewagens
reeds een uur vroeger vooruitgezonden hebbende, reeden wy met onze paarden tot
na de plaats van Marais2) geleegen naby de Breede rivier, wy zagen op weg op een
reedelyke groote afstand een kleine troep sebra's welke een kloof passeerde, dog
maakte om de groote afstand geen jagt op dezelve; wy reeden met onze paarden een
zeer klipachtig veepad om de wagens welke eene andere weg meer rechts geleegen
moeste houden, te devanceeren. Hoe styl en ongemakkelijk deeze weg ook was,
beklaagde wy ons niet dezelve gekozen te hebben, wijl wy van een der schoonste
gezigten jouisseerde, hebbende de Breede rivier, welke in deeze oogenblikken zeer
diep en snel en aan wederzyden met fraay hout begroeid is, in een afgrond aan onze
slinke hand; en tevens uit hoofde der magtige hooge ruggen, welke wy overklouterden
het mooyste uitzigt over het omliggende land, welke hier en daar ons gezigt met
fraaye valleyen en daarin leggende plaatzen verlustigden. - Op de groote weg gekomen
passeerde wy verscheyde wagens welke onder uit het land kwamen, de lieden by
dezelve gaven ons ieder een salut uit hunne geweeren, tot bewijs hunner genegenheid.
- Tegens circa 10 uuren waren wy geavanceerd tot by de pont welke ons over de
Breede rivier moest brengen, de opzigter over dezelve zeekere Coens een zeer actief
en vriendelijk man gaf ons hier veele proe-

1) De vestiging der familie Redelinghuys dateert van 1755.
2) De vestiging der familie Marais dateert van 1695.
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ven van zijn genoegen de gouverneur te zien, want na ons en de wagen gelukkig aan
de andere oever gebragt te hebben, kwam hy in persoon te paard met nog een
handpaard voor de generaal aanryden om ons na Zwellendam te geleiden; tot ons
leedweezen vernamen wy van hem dat de Poespasvalley en de Kliprivier een half
uur van het dorp Zwellendam geleegen zodanig door de gevallene reegen gezwollen
waren, dat onze ossewagens niet zoude kunnen passeeren; aan deeze plaats gekomen
zijnde, vonden wy zyn berigt in allen deele waar; zyne goede kennis der weegen en
rivieren in deeze streeken waren egter oorzaak, dat wy onder zijn geleyde alle de
overstroomingen en spruyten der rivier welke weynigsten 8 of 10 in getal waaren
met onze paarden gelukkig passeerden; de weg na het dorp neemende zagen wy ons
in de tijd van een half uur aan de drostdy by de landdrost Faure op Zwellendam. Wy
wierden door den landdrost en desselfs famille allerbeleefds ontfangen, en den
gouverneur met 21 schooten gesalueerd, dat dadelijk uit onderscheide hoeken van
het dorp wierd gerepetteerd. De luyt. Gilmer, welke de ossewagens zedert gisteren
was vooruitgereeden met het detachement dragonders kwam ons meede aan de
drostdy verwellekommen, de ambtenaren en meer andere deeden een welkomstbezoek
aan den gouverneur. Deeze dag werd verder gepasseerd met wandelen en bezigtigen
van het merkwaardige, waaronder de kerk welk een zeer zindelijk welaangelegd
kruysgebouw is.

Vrydag den 8 April
Vrydag den 8 April wierden eenige conferentiën tusschen den gouverneur, den
landdrost en den ouderling Hilgard Muller gehouden, betrekkelijk de kerklyke zaaken
aldaar, en tevens maatregelen beraamd deeze in een goede order te brengen; tegens
den middag bezigtigde zijn Ed. de gouvernementsbosschen, welke nog al van eenige
importantie zijn, in de klooven der bergen geleegen, na de middag schreeven wy
brieven, een aan Janse van Rensburg en aan Coenraad de Buis in Cafferland, (zie
bylage Litt. B.C.D. en E. ook na de Caap) de gouverneur gaf omstandig aan den
commissaris generaal berigt, eerstens van ons arrivement op Zwellendam, ten tweede
over de kerkelyke zaaken, retourneerende aan de commissaris generaal alle de stukken
daartoe relatif.

Zaturdag den 9 April
Zaturdag den 9 April schreef de gouverneur eene missive aan den landdrost, waarby
zijn Ed. eenige inzigten en bedoelingen omtrent het sort der Hottentotten ter zyner
kennisse bragt, zendende van dit stuk copie aan den commissaris generaal, (zie bylage
Litt. F en G.)

Zondag den 10 April
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scheid van den vriendelyken landdrost en desselfs famille, welke alle ons met de
gedistingueerdste gulheid en beleefdheid behandeld hadden; de heer Faure had de
attentie zijn paardewagen met ons meede te geeven, en vergeselde ons tot aan desselfs
veeplaats Rotterdam circa een uur van het dorp geleegen; hier kreegen wy ossen tot
voorspan, en reeden de weg na de veeplaats, de Rhenosterfonteyn genaamd,
gehoorende aan de heer Dirk van Reenen, onzen reyscompagnon; wy kwamen weldra
aan de Buffeljagtsrivier, welke met zwaare reegens en in de winter een formidable
stroom moet zijn. Thans egter kwam het water maar ter hoogte van de buyk der
paarden; wy oordeelden voornamentlijk, dat deeze rivier moeyte aan de reyziger
veroorzaaken kan uit hoofde der immense breedte van desselfs loop en bed. Het
locaal aan de boorden deezer rivier is schoon, de menigvuldige boomen, welke aan
wederzyden derzelve staan, en de in het verschiet zijnde bergen sierden het gezigt
zeer fraay. Twee dagen vroeger zoude wy zo goed van deeze stroom niet zijn
afgekomen, als zijnde door den zwaare reegen van voorgisteren toen zeer gezwollen.
Boven op de rug der naby leggende berg gekomen zijnde, zagen wy voor de eerste
maal een trop struisvogelen en een hoop bavianen, dog op een grooten afstand. Wy
ontwaarden ook met zeer veel vermaak dat het wild hier minder schaarsch begon te
worden; geduurende deeze dag zagen wy frequent troepen hartebeesten, bontebokken,
rheebokken, patryzen, wilde pauwen en korhoenders. Wy reeden aan de 2de veeplaats
van den landdrost te paard vooruit, om reeden het nieuwe voorspan ossen, dat wy
daar krygen moesten, nog agter uit de bergen moest opgedreeven worden, zodat wy
teegens drie uuren de zogenaamde Slangerivier gepasseerd zijnde eene stroompje
van weinig belang als om het vee te laten drinken, tegens half vijff uuren na een
plaisirige dag met het zien van wild doorgebragt te hebben, de plaats en paardestoetery
van de heer D.G. van Reenen bereikte; wy gingen na een oogenblik gerust te hebben
de uitgestrekte paarde en koestallen op dezelve geleegen, zien, en zagen buiten een
menigte teelmerries en veulens drie zeer fraaye springhengsten van een extra sterken
bouw en schoon figuur.

Maandag den 11 April.
Maandag den 11 April. Den voordemiddag wierd besteed om de mond van de Breede
rivier te gaan bezigtigen; van de Rhenocerosfonteyn tot aan dezelve doorreeden wy
een veld, hetwelk veel grof wild zooals men hier aantreft aan ons gezigt vertoonde.
Wy naderden de rivier op een half uur afstands van haare uitwatering. Deeze stroom
is de eerste, die ons na een lopend water geleek, en dat men
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in Europa een rivier noemd; zy loopt van het noorden na het zuyden; aan de voet der
bergen tusschen welke zy doorvliet, strekt zig aan haare rechte oever op de plaats
daar wy waaren eene breede zandbank tot aan zee uit, aan de linkeroever eene geul
overlatende, die eenige diepte schijnt te hebben. Daar wy deeze oever tot aan zee
niet langs ryden konden, hoe zeer ook de Africaansche paarden byzonder goed over
klippen, waaruit de gantsche oever, en wel uit klyagtige aart bestaat, klimmen kunnen,
steegen wy van onze paarden en beklommen eene hoogte die ons de geheele mond
duidelijk vertoonde. Ten westen legt het St. Sebastiaans baaytje, welke zelve ten
Zuydwesten eene uitspringende klip heeft; en ten oosten door de verlenging van de
zandbank der rivier die zig met het land vereenigd tot een baay word gevormd. Van
de uiterste berg aan de linkeroever strektzig voor aan de mond eene zandbank dwars
voor de rivier, en agter die van de andere zyde vertoonende zig een geheel eynd wegs
boven water en verders nog zigtbaar onder water. De geul aan de linkerzyde loopt
tot aan deeze bank en strekt zig langs dezelve na de regteroever, alwaar de heer van
Reenen zegt, dat zy aanmerkelyke diepte tot in zee toe zoude hebben; evenwel stond
er met stil weer sterke branding voor de geheele mond der rivier. Of een schip in
dezelve zoude kunnen komen, zoude deskundigen moeten opneemen en beoordeelen,
alsmeede of de Sebastiaansbaay een veilige reede voor scheepen geeft en daartoe de
nodige diepte bevat; de capitein aide de camp Paravicini de Capelli heeft een schets
afgeteekend zodanig als zig de mond van deeze rivier vertoond. Na op deeze plaats
een half uur gepasseerd te hebben, en toeschouwers geweest te zijn van de visschery,
welke de heer van Reenen liet doen, keerden wy met de vangst, die redelijk goed
was weder na de Rhenocerosfonteyn; die weg is eene ruime grasryke vlakte welke
de rijkdom deezer plaats uitmaakt.

Woensdag den 13 April.
Woensdag den 13 April. Omtrend half zeeven uuren des morgens zaten wy weder
op en vervolgden onzen tocht, de weg na de plaats van den commandant Lombard
neemende; de weg welke wy volgden liep door een wijd uitgestrekt vlak veld, het
eerste dat ons aanmerkelijk groot en vrugtbaar is ontmoet, de grootste breedte derzelve
zal wel 4 uuren zijn. De grond is thans een en al met gras bedekt en zoude zo er geen
gebrek aan water was, zeer geschikt voor bouw en teellanden zijn. Het inconvenient
der vervoering zoude hier tog weder de ploeg uit de grond houden. Op den gantsche
weg van heeden is ons byna geen wild ontmoet, trouwens de inwoonders laten niet
veel
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rust aan hetzelve. De plaats van de commandant Lombard, alwaar wy tusschen 10
en 11 uuren aankwamen, legd in een vrolyke site; de woning en de stallen staan op
een grasvolle hoogte, en hebben een ruim uitzigt over de tuynen en landeryen; deeze
leggen in een ruime laagte, en worden besproeyd door de Duyvenhoksrivier, welke
op circa drie honderd treeden langs de wooning snel vlietende kronkelend heenen
loopt over een bed van groote keyen, die hier en daar door de harde stroom eenigsints
vallen in de rivier veroorzaaken en het gezigt zeer interessant doen zijn. De oevers
zijn meerendeels met kreupelhout en doornebosch bedekt. De heer Lombard onthaalde
ons op het middagmaal, en verhaalde ons dat op een uur afstand zyner plaats aan de
Slangerivier nog kraalen Hottentotten zijn geleegen; zonderling zien er hier op het
land de huishoudens uit. De landlieden hebben doorgaans talryke familles en een
magt van Hottentotten en slaven; men gaat schier geen stap of men is omringd van
een aantal kinderen en meyden van allerley soort en couleur. De kinderen zijn
doorgaans welgemaakt en loopen meestal geheel naakt, except die van de meester;
de kleeding der meiden is meede niet veel, eenige egter kan men aanzien, dat zy op
hunne Hottentotsche bevalligheeden trots zijn. Na volgens Africaansch gebruik goed
gespijsd te hebben, reeden wy na de plaats van de heer du Pree, geleegen aan de
Krombeksrivier, zynde een uur rydens van de Duivenhoksrivier; de weg werd hier
toen weder bergachtiger, egter redelijk makkelijk te overklimmen. De famille ontfing
ons met beleefdheid, het huis legd zeer aangenaam, hebbende op het front een
vierkante ruime grasvlakte aan welkers eynde de stallen staan, ter linkerzyde een rey
groote veekraalen, meest met jong rundvee opgevuld, beneevens eenige verspreide
Hottentotsche hutten. Aan de regterzyde loopt de rivier, welke aan de agterzyde van
het huis een ruime mooye vyver formeerd, die vischrijk is; op de regteroever dezer
kom staat een welaangelegde smeedery en waagemaakerswinkel in welke verscheyde
knegts met zeer veel behendigheid beezig waren te smeeden, zy scheenen hun werk
zeer wel te verstaan. Des morgens van den 14e reeden wy van deeze plaats circa ½
7 uuren en volgde de weg na de plaats van de heer Hilgard Muller, leggende aan de
Vetrivier; wy passeerde de berg alhier, de Kraga genaamd, en bezogte in 't voorbygaan
de plaats aan desselfs voet geleegen van Juff: Olivier; wy zaagen op de hoogte
gekomen zijnde verscheide troppen antilopes en kleyn wild. Tegens byna 12 uuren
arriveerde wy by de heer Hilgard Muller alwaar wy onze vooruitgezondene
ossewagens en
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onze dragonders wedervonden. Een deezer manschappen is hier ongelukkig ziek
geworden, zodat wy genoodzaakt zijn geweest hem agter latende aan de goede zorge
van den eygenaar der plaats aan te beveelen, om verder zo mogelijk na de Kaapstad
te worden getransporteerd; overigens vonden wy alle onze goederen en wagens in
een goede staat.
Den dag wierd doorgebragt om eenige veranderingen in het pakken der wagens
te maaken, uit hoofde dat de Plettenbergsbaay werwaards wy gaan uit de ordinaire
cours der ossewagens is, welke wy aan de Lange kloof hoopen weder te vinden. Er
kwam by den gouverneur een Hottentot, Michiel Valentijn genaamd, klagtig vallen
over mishandelingen, welke hy voorgeeft hem door Daniël du Plessis1) te zijn
aangedaan. Den generaal schreef hierover aan den landdrost van Zwellendam eene
missive (Litt. H.) met verzoek deeze zaak stiptelijk te onderzoeken, belastende de
Hottentot met de overbrenging der missive. - Circa 5 uuren des morgens van den
15.e reeden wy van de Vetrivier af, de maan scheen reedelijk helder, dog maakte
welhaast plaats voor een regenachtige lugt, die ons ook op weg overviel; de dag werd
egter schoon, de weg was door de gevallen reegen extra glad geworden, hierby
gevoegd het bergachtige land hieromtrent maakte het eenigsints moeylijk voor de
by ons zijnde paardewagen. Wy zagen met het opkomen van den dag verscheide
troppen struisvogels en bokken, ook een zogenaamde jakhals. - Tegens circa 10 uuren
kwamen wij aan de plaats van Snyman,2) zijnde een niet zeer brillant verblijf; op het
zelve woonen egter goede vriendelyke lieden, die zig meest geneeren met het tappen
van de hier tegens de bergen in groote menigte groeyende aloë, welks sap zy na de
stad ter verkoop opbrengen. Na hier een uur vertoefd en ons ververscht te hebben,
vertrokken wy met voorneemens den nagt by den landman Josias Meyer aan de
overzyde der Goudsrivier geleegen te passeeren, dog hier komende, zagen wy dat
het kleine huis deezer lieden zulk een talrijk gezelschap niet bergen konde, zodat wy
voornaamen byna 2 uuren verder te ryden tot aan de plaats De Hartekuyl genaamd,
aan de Stinkrivier leggende van Chr Botha om aldaar den nagt te vertoeven; de
Goudsrivier word door de inwoonders voor een der moeylijkste gehouden om des
winters over te komen, men kan soms zeer lang voor dezelve leggen, en zo dezelve
al overkomelijk word, moet dog alles met een schuyt stukje voor stukje, zelfs de
wagens uit een

1) De vestiging der familie Du Plessis dateert van 1703.
2) De vestiging der familie Snijman dateert van 1690.
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genomen, overgevoerd worden. Er word zeer veel hout en steenen door deeze stroom
medegevoerd, dat de passage niet minder belemmert; tegenswoordig was het water
van weinig belang, dog de breedte van het bed en aan wederzyden leggend strand
duiden genoeg aan, dat deeze rivier ongemakkelijke oogenblikken kan hebben. Tegens een uur op den middag kwamen wy by bovengemelde Botha, zijnde een man
van zo exhorbitante dikte, dat het gaan hem byna niet mogelijk is. De plaatsen
beginnen hier al te toonen, dat wy ons van de Kaap verwyderen. Wy vonden hier
een huys vol volk meerendeels jonge vrouwen; in de eerste oogenblikken dagten wy
dat het dogters en zusters van den huyze waaren, dog Botha zeide ons, dat het lieden
waren, welke uit onderscheide plaatzen uit de binnenlanden door de Caffers en
oproerige Hottentotten zijn geplunderd en verjaagd; zy verhaalden ons verscheydene
scenes van gruwelen, welke in die districten hebben plaatsgegreepen; de vrouwen
zien er algemeen byzonder wel uit, meest groot en welgebouwd.
Des morgens van den 16e tegens omtrent 5 uuren namen wy den tocht na de
Mosselbaay aan, byna halverweegen reed den gouverneur en eenige der by zijn Ed.
zijnde zydelings uit ten einde een baay, welke wy naderhand bevonden de Vleesbaay
te zijn geweest te gaan bezigtigen; de generaal ging hier een oogenblik van het paard
om in eene diepe holle kloof na te spooren of zig ook zoet water in dezelve bevond
en vond werkelijk eene kleine quantiteit, dog dat bloot van de onlangs gevalle reegen
ontstaan. - Omtrent 10 uuren in den morgen kwamen wy by den posthouder in de
Mosselbaayaan; deeze man Aabue genaamd, reeds op jaaren zijnde, schijnt zeer
geschikt, en reedelijk veel kennis te bezitten voor het ambt, dat hy bekleed. In zijn
eerste jeugd was hy een onder-secretaris van de in Denemarken berugt geweezen
Straubensée,1) deeze zijn val deed hem na Africa oversteeken. Wy deeden een
wandeling langs de kust en confronteerde de beoordeelingen deezer baay door
Barrow2) gedaan met het locaal zelve, het schijnt ons algemeen toe, dat deeze schryver
met zeer veel grond geschreeven heeft; de plaatzen voor 't ankeren

1) Struensee.
2) Sir John Barrow (1764-1848) ging in ondergeschikte betrekking met Earl Macartney eerst
naar China, daarna, in 1797, als diens partikuliere sekretaris naar de Kaap. Hij had tot taak
de Boeren en Kaffers met elkaar te verzoenen. Hij kreeg de positie van Auditor general of
public accounts en dacht aan de Kaap te blijven. Hij trouwde met Anna Maria Truter en
kocht in 1800 een huis in Kaapstad. De vrede van Amiens veranderde de omstandigheden
en Barrow keerde naar Engeland terug. Zijn werk over Zuid-Afrika heet (verkort) ‘An Account
of Travels into the Interior of Southern Africa, in the Years 1797 and 1798’ London, 1801.
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der scheepen, of aankomen van schuyten door hem gemeld zijn eenige practicable
volgens de getuigenis der posthouder, alleen vonden wy meer en beter zoet water
als hy opgeeft. - In deeze wandeling bragt de heer Aabue ons aan de uiterste punt
van Kaap St. Blaise, hy deed ons door zeer moeyelyke klippen na boven klimmen
en verraste ons met een zeer schoon gezigt; circa 400 voeten boven de oppervlakte
der zee verheeven, stonden wy in eene spelonk door de natuur met stoutheid in de
rotz, die de uiterste punt uitmaakt ingehouden; de diepte der uitholling bedroeg
ongeveer 20 treeden breedte op even zoveel lengte. Halve cirkelsgewyze verheft zig
over dezelve een ontzaggelijk overhangend en boven een afgrond uitspringend gewelf,
dat wel 40 voeten hoog is; in deeze spelonk staande ziet men een schrikkelyke diepte
onder zyne voeten, en eene hooge zee welke zyne golven tegens een rif van klippen
aan deezen afgrond geleegen komt verbryzelen, de van boven afgerolde onbegrypelyke
groote stukken rots doen wel eens na het gewelf zien, na beneden heeft men het oog
over de onmeetbaare vlakte der zee, en de grot maakt van die zyde de vertooning
van een diep theater. Het deed ons een onbegrypelijk genoegen iets van die natuur
hier te ontmoeten, te meer daar het veel moeyte was tegens de steyltens op te
klouteren; boven deeze spelonk was nog een andere dog iets kleynder, en de opening
meer rechts gerigt, deeze zal 500 voeten boven het niveau der zee leggen en is niet
minder interessant als de andere; aan het strand der zee vind men eenige petrificatiën,
zo van gewassen als beenderen; wy vonden onder anderen een stuk versteend
kaakebeen met 2 tanden van een schaap of iets dergelijks; de posthouder zegt, dat
men dezelve de westkust langs veel vind. Onder de gebouwen hier in de baay staande teld men voornamentlijk het
gouvernementspakhuis tot berging of opstapeling van producten, hetzelve zal 150
voeten lengte en 30 breedte hebben, wierd in den jaare 1786 gebouwd; thans was
het sterk aan reparatie onderheevig getaxeerd op byna 5 á 600 Rdrs., de gouverneur
gaf aan de posthouder de nodige authorisatie, (zie missive 17 April Litt. M.J.) de
reparatiën te laten doen, en het hout daartoe benodigd uit de lands domeynbosschen
te haalen. - De overige gebouwen except des posthouders woonhuis zijn van riet en
kley en byzonder weinig waardig, eenige derzelve worden reeds zedert een paar
jaaren sterk onderstut.
In de baay lag een brik van een particulier ingezeetene van de Kaapstad Murray
genaamd, welke hier een soort van negotie drijft
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en hout opkoopt; de gouverneur schreef heeden brieven na de stad, onder anderen
in 't byzonder aan den Commissaris-Generaal; de bovengemelde brik bragt dezelve
over. Wy namen den 17e ten elf uuren het middagmaal, en vertrokken ten 12 uuren
van de post in de Mosselbaay, welke wy cotoyeerde om na de plaats van de weduwe
ter Blanche aan Kleyne Brakrivier te komen. Wy verwonderden ons in deeze streeken
eene redelijk geassorteerde Engelsche winkel te vinden, zoals men op zulk een afstand
niet zoude zoeken. De gouverneur kogt hier verscheyde kleine benodigdheeden, en
wy vervolgden onzen weg, welke meerendeels op en af de ruggen der heuvelen loopt;
wy deeden onderweege de plaats van Claas Meyer aan, alwaar het extra proper en
fatsoenlijk is; deeze omstreek word voor het grootste gedeelte door lieden van die
famille en naam bewoond, men zegt algemeen dat het braave luy zijn, hun aanzien
heeft veel inneemends, en die welke wy zagen, hebben een eerlijk goed voorkomen.
- Het was byna 5 uuren toen wy by de weduwe ter Blanche aftraden, de plaats legd
in een aangename kloof rondsom met bergen omgeeven, latende voor de passage
een smalle hals door welke de weg na Outeniqualand loopt. Wy vonden ter deezer
steede wederom eenige vlugtelingen uit de beneden districten, in 't zelfde geval als
die welke wy by Botha vonden; wij zagen hier talryke kudden rund en ander vee,
dat er goed uit zag. - Te ½ 5 uuren des morgens van den 18e reed de gouverneur van
hier, neemende de weg na het Outeniqualand, wy volgden een geruime tijd de groote
Brakrivier en passeerde dezelve aan de voet van de groote berg, die een begin van
dit land maakt. De wagens hadden by de twee uuren werk alvorens de hoogte te
bereyken, ook is de weg by derzelver opgang vreeslijk klippig en ongelijk. De
gouverneur, te paard zijnde verkoos alvorens de rivier te passeeren, zydelings uit te
ryden, en passeerde een door bergen zeer nauw ingeslotene laagte daar men het zeer
koud bevond te zijn; op de aanmerking die er van werd gemaakt, verzeekerde ons
de Africaanen dat deeze plaats er de reputatie van had, en het er in de daad meest
altoos koud, ja nypend koud is, hetwelk door de strekking der kloof zelve veroorzaakt
word, welke de winden die tegens de rotsen koomen dwingen naar beneden te
passeeren.
Omtrend de gevoelens over Outeniqualand refereert men zig aan het manuscript
van de h.r Barrow die wel gezien en wel geschreeven heeft.
Het riviertje, de Quayang, zoude niet merkwaardig zijn, als gelykende op de
overige, waare het niet dat het door een strook land
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doorloopt daar zig voor het oog maar weynig rotsen, klippen of steenen opdoen, en
dat juist in een kronkel van die beek klippen van byzondere grootte zijn, waarvan
zommige het water opstuyven om het over andere te doen heenrollen, hetwelk op
eene plaats een zeer fraaye evenwel niet zeer hooge waterval veroorzaakt, niet ver
daar beneeden vind het water zig weder in zijn loop gestuyt door andere rotsen,
waarvan zommige, door eeuwen lang met kragt bespoeld te worden importante
uithollingen gekreegen hebben, die zo veel kommen door konst gemaakt gelykenen.
Dit is de fraayste vertooning die wy nog door de werking van beeken veroorzaakt,
hebben aangetroffen.
De weg tot aan ons nagtverblijf bij den posthouder van dit district is vlak en redelijk
gelijk. Op de berg welke aan den ingang van dit land legt, heeft men een uitgestrekt
gezigt over de Mosselbaay, terwijl men in de laagte voor zig neer, de gedeeltelyke
loop van de Groot Brakrivier in desselfs lengte ziet, deeze rivier is thans maar een
beek, maar kan by reegenvallen en by springvloed uit zee, zeer hoog op zijn oevers
koomen. By de posthouder Ferd aangekomen zijnde, schreef de generaal een brief
(Litt. L.) aan de h.r Meeding,1) posthouder in Plettenbergsbaay om hem te verzoeken
het volstrekt nodige voor ons gezelschap in gereedheid te brengen, en tegens den
22ste eenige rijdpaarden te willen bezorgen om de merkwaardigheeden in die baay
te bezigtigen.
Den morgen van den 19.e wierd besteed om een tour door het land te doen, de
posthouder had gezorgd, dat wy versche paarden hiertoe tegens ½ 9 uuren gereed
hadden. Wy reeden door een zeer gelyke vlakte, welke tot tegen de bosschen aanstuyt;
de grond heeft het aanzien van vrugtbaar te zijn, evenwel zegt men ons, dat er veel
mist toe word vereyscht. Aan water mankeerd het hier niet, de nabyzijnde aan de
andere zyde der bosschen geleegene hooge bergen geeven verscheyde zeer snel
vlietende beekjes, welke continueel loopen; met veel gemak konden deeze spruyten
water door dit vlakke land worden heenen geleyd, hetwelk gevoegd by de natuurlyke
vogtheid van het climaat alhier, dit land een fraaye, ryke plek gronds konde doen
worden. Wy passeerden verscheide der bovengezegde beekjes, als de Witfontein,
Hartbeestrivier, Madagascarkraal, en meer andere, welke uit de bergen komende
door de groote bosschen heenkronkelend verder door het land vlieten, om zig te
zamen ver-

1) De vestiging der familie Meeding dateert van 1781.
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eenigd in de Quayangrivier te ontlasten. Wy gingen de plaats van de weduwe Uewes1)
bezigtigen, wordende voor de beste van Outeniqualand gehouden; deeze hoeve schijnt
ook voorheen by het leven van haar man in een zeer bloeyende staat te zijn geweest,
terwijl thans eene weduwe met 7 slaven zulk een stuk goed niet in die ordre schijnt
te kunnen onderhouden als destijds.
Hier keerden wy om na de groote gouvernementsbosschen, ten einde dezelve te
gaan bezigtigen; wy reeden lang door hooge struyken en doornen alvorens er aan te
kunnen naderen, en waaren genoodzaakt onze paarden aan een ingang te laten staan.
Wy vonden verscheyde groote dikke stinkhout, geelhout, yzerhout en andere boomen;
het kleine hout, de wortelen en doornen belette ons ver in de bosschen te dringen;
veel van het kleine, jonge hout word hier door de hooge boomen ondergehouden,
dat zeer nadeelig voor het bosch is, te meer daar veele groote stammen door inwatering
gedeeltelijk zijn uitgehold, en dus dubbel tot nadeel zijn, - Het land in de nabyheid
is rijk in klein wild. De generaal nam deeze dag eenige verklaaringen van klagende
Hottentotten over mishandelingen, welke hen door de opgezeetenen van dit district
zoude zijn aangedaan. Men doet byna geen stap door dit land of de kreet van
mishandelingen klinkt in de ooren, misschien zijn de klagten niet alle gegrond, hoe
waarschynlijk zy ook voorkoomen, - daarom stelde de gouverneur de ingewonne
verklaringen in handen van den landdrost Faure, met ernstige vermaaning en
aanbeveeling deeze zaaken (waarvan eene niet minder dan een byna geprouveerde
moord bevat) met de uiterste naauwkeurigheid in den grond na te spooren, zonder
te gedogen, dat de minste indulgentie omtrent de misdadigen worde gebruikt, maar
integendeel aan de kragt van billyke wetten en het gestrengste recht worden
overgegeven; nimmer kan een vriend van rechtvaardigheid gedoogen dat een mensch
uit hoofde zyner dienstbaaren staat aan zig verbeeldende hogere weezens
onderworpen, mishandeld, en onder het gewigt van hunne gewaande grootheid worden
nedergedrukt; elk die misdoet of mishandelt word, kan en moet recht by zijn wettige
overigheid vragen, en zal die gewis erlangen; maar ongestraft gruwelen aan zijn
evenmensch uit te oeffenen, zoude weldra een gereegelde maatschappy in een troep
bandieten veranderen, daarom moeten klagten van zulk een aanbelang, daar soms
leven en goed van gantsche huisgezinnen door zoude kunnen te niet gaan, zonder
onderscheid van perzoon werden onderzogt en in 't helderste dagligt

1) Uys.
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worden gesteld, en de schuldigen ten voorbeeld van andere met strengheid worden
gestraft.
Den 20ste circa ½ 6 uuren in den morgen reeden wy van de post weg het pad langs
en gedeeltelijk door de wyd uitgestrekte bosschen van 't gouvernement in
Outeniqualand geleegen, neemende. Wy zagen hier en vervolgens ook verder op
veele plaatsen welke in de jongste onlusten door de Caffers zijn verbrand, geplunderd
en vernield, de eigenaars van zommige deeze en ook anderen hebben op het
domeingrond van Outeniqualand met oogluiking van den landdrost Faure huysjes
en kraalen gebouwd; zy verzogten alle om die stukjes ter leen te mogen hebben, dog
de generaal heeft hun geen bepaald antwoord daarop kunnen geeven, niet wetende
welke generaale mesures met dit land zal moeten genomen werden, veelligt zoude
hier geschikte plaatzen voor Europische colonisten, en tot het reëtablisseeren van
Hottentotten kunnen worden gevonden.
De lieden welke met ons meede reeden, hadden voorspeld, dat wy heeden de
slegste weg zoude passeeren, die men op onze gantsche reys aantreffen zoude; aan
het Kaaymansgat komende, vonden wy dat zy ons nog weinig hadden gezegd, want
de passage op Hottentots Hollandskloof gelijkt hier een effen pad by; de weg is zeer
stijl na beneden en bestaat in duysende scherpe, ongemeen groote klipsteenen, welke
met onbegrypelijke hoogtens en laagtens, zo ongelijk door en op elkanderen liggen,
dat wy veel werks hadden, hoezeer wy onze paarden aan de hand leyden na beneden
te komen. Het Kaaymansgat hier beneeden geeft een interessante vertooning, de
romantique legging en strooming van 't water onder overhangende boomen op een
ongelijk en klipachtig bed en het donkere der bosschen op de beide kronkelende
oevers doet hier de woeste natuur iets pragtig schoons voortbrengen, dat men met
verrukking aanschouwd; de opgang der berg aan de overzyde is niet minder
ongemakkelijk en leyde ons na een moeyelijk opklimmen in de fraaye bosschen van
dit land, die wy met zeer veel vermaak doortrokken. De weg is hier gantsch en al
over berg en dal dat ons noodzaakte veeltijds te voet te gaan tot soulagement der
paarden. Tegens den middag hielden wy halte op de verbrande plaats van eene Herts
welke ons derwaards geleide, wy gingen vooraan in 't naby geleegen bosch zitten
om onze wagens in te wagten, welke een half uur daarna verscheenen en ons het
middagmaal meedebragte; opgezeeten zijnde passeerde wy eenige tijd daarna de
Trakatakauw, een ongemakkelyke style weg byna als het Kaaymansgat; kleyn wild
vind men
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abondant hier in de bergen. Tegens circa vier uuren na de middag daalde wy weder
na de laagte en bevonden ons voor de Zwarte rivier, een kreek krygende kort hier by
zijn water uit zee. Zy was te diep om op de paarden te doorwaden, en wy voeren
dezelve met een uitgeholde boom in 't formaat van een schuitje gemaakt, dat onze
aanstaande hospes Weyers1) ons toezond, na zyne werf aan de overzyde over, en het
goed werd, van de wagens afgeladen zijnde op dezelve wijze overgevoerd. Jansen
Weyers,1) een man van zeekere jaaren en zyne famille ontfingen ons met blyken van
veel genoegen, wy hadden het hier zeer goed en bleeven aldaar overnagten. Tegens
byna 7 uuren des morgens van

Donderdag den 21 April
Donderdag den 21 April namen wy de reis weder aan en kwamen na een uur rijdens
aan de Ruygte valley, een water met een gedeeltelijk zeer moerassig en gedeeltelijk
zeer klipachtige grond, de paarden gingen zeer diep door dezelve, en het goed op de
wagens moest om droog te blyven op de ladders2) worden opgevangen. Een uur verder
koomt men aan de Groene Valley, zijnde een schoon geëxtendeerd meyr van zoet
water, dat zeer vischrijk is en bloot door een strook hooge bergen van de zee word
gescheiden; aan de andere zyde is de oever gedeeltelijk riet, dog op de meeste plaatzen
donkere groote bosschen, de hoogtens en laagtens in de nabyheid maken dit gezigt
belangrijk. Omstreeks elf uuren arriveerden wy by Wessel Voslouw3) aan de Ganze
valley daar wy afstapte om ons te ververschen en de wagens in te wagten.
Een uur vandaar aan de overzyde van de Gaukoma meede een diepe drift woond
Pieter ter Blanche, op de plaats genaamd Buffelsvermaak; wy reeden door een fraay
bosch op steyle ruggen geleegen tot aan de rivier, daar wy weder met een schuytje
overgezet wierden, en vonden hier P. ter Blanche zelve, die ons van zyne plaats
kwam tegemoet ryden en derwaards geleyde, zijn famille bereyde ons ten tweede
malen het middagmaal en uit beleefdheid moesten wy eeten. Op deeze plaats waren
ook Caffers geweest; zy hadden wel gedeeltelijk de goederen geruineerd, dog het
huis zonder iets te schaden of te verbranden in zijn geheel gelaten. Het was omtrend
½ 5 uuren toen wy aan de drift van de Nysna aankwamen, wy zamelde, intusschen
wy onze wagens hier wagte, eenig hout, en staken een vuur aan, makende verder
preparatie hier onze tenten op eene hoogte by

1)
1)
2)
3)

De vestiging der familie Weyers dateert van 1771.
De vestiging der familie Weyers dateert van 1771.
Zijstukken van een boeren wagen, hooger dan de bodemplanken.
De vestiging der familie Vosloo dateert van 1694.
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de bosschen neder te slaan en deeze nagt te campeeren. Ons camp werd weldra in
ordre gebragt, het weer was ons zeer gunstig en deed ons dus dit ons eerste campement
recht aangenaam vinden; de jagt en visschery bezorgde ons des avonds een heerlijk
soupée. Des morgens van

Vrydag den 22e April
Vrydag den 22e April waren wy reeds vroeg gereed, dog moesten ons vertrek tot
byna negen uuren uitstellen, alvorens de drift van de Nysna te kunnen doorwaden,
de zee stuyft hier by iedere ebbe en vloed zeer sterk in, en brengd eene wassing van
circa 6 voeten aan en af, laatende by de eb veele land en schorren (juist gelijk die in
Zeeland) droog, van welke wy gebruik moeste maken, wijl de weg gedeeltelijk over
dezelve loopt; aan de afgebrande plaats van Lindebaum komende, reeden wy te paard
rechts van de weg af, om onder geleide van de heer James Callender de poort of
mond van de Nysna te gaan bezigtigen. Wy reeden langs het strand en het moerassige
land aan de linker oever en kwamen op de hoogte leggende aan de zijde van
Plettenbergsbaay, de mond is niet zeer wijd, en is aan wederzijden met scherpe uit
zee steekende klippen gezoomd, in het midden en binnen komende aan de linkeroever
staat ruym water genoeg voor scheepen van 3 en 4 vadem diep gaande, geevende
aan die zyde een halve circelsgewyze baay met goede ankergrond, hebbende dezelve
aan de regterhand een platte zandplaat. Een afteekening der naauwkeurige opneeming
van legging en dieptens is ons door den opneemer zelve de hr J. Callender aangeboden
en hebben dezelve met graagte geaccepteerd. De hoogte, waarop wy stonden is
verheeven en doet de ingang der Nysna als steyl onder de voeten aanzien, men is
egter niet in staat een steen met kragt geworpen van boven in 't water te brengen,
waaruit blijkt dat aan de voet van deeze rots nog een breede riff of krants geleegen
is. Het weder was niet zeer gunstig om een goed uitzigt van de kom van de Nysna
te hebben; continueele motreegen en heyige lugt belette ons op verre afstand te zien.
Digt aan de mond heeft de hr. Callender naby de Melkhoutcraal tydens de
Engelschen tot het doen der opneemingen en observatiën een houte woonhuys doen
zetten, dog is by de jongste invasie der Caffers aldaar volgens zijn verhaal van zyne
boeken, papieren, meubelen en kleedingsgoederen beroofd. Zyne vordering omtrend
de herstelling zyner schaadens zijn zeer gemodereerd en billijk. Aan de afgebrande
plaats van Lindebaum terug komende waaren onze wagens alreeds gepasseerd, welke
wy aan de zogenaamde Bloed-
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kraal byna halve weegs de Plettenbergsbaay weder inhaalde en uitgespannen vonde;
de open lugt was de herberg, daar wy ons middagmaal hielden, het discontinueerde
niet te reegenen, waarom wy niet lang tafelde, maar spoedig weder opzaten, en onze
weg gedeeltelijk door bosch en over ruggen van bergen tot aan de baay vervolgden,
zijnde wy tegens het vallen van den dag by de gouvernements posthouder Meeding
aangekomen.
Deeze man schijnt zeer heusch en doet gelijk alle vorige lieden zijn uiterste best
ons wel te onthaalen, op de kennis van een halve dag te oordeelen schijnt hy goede
maniere en nuttige qualiteiten te bezitten. Zyne woning en famille heeft het uitzigt
van fatsoenlyke, weltevreedene menschen. Wy verlangde zeer onze wagens te zien
verschynen, nat zijnde haakte wy iets droogs te kunnen aantrekken, dat een uur na
ons arrivement gelukte.

Zaterdag den 23 April
Zaterdag den 23 April deeden wy op paarden, welke den posthouder had doen in
gereedheid brengen uit de omliggende boereplaatzen, in zijn gezelschap een tour
langs de baay en de verlatene plaatzen van verscheyde lieden van dit land, rydende
eerstelijk na de landscazernen en pakhuys digt by het strand, het laatste is een groot
nu ingevallen gebouw van 200 voeten lengte, zeer ongeschikt tot berging van hout,
moetende het hout niet alleen verstikken, maar door de van zeer naby staande hooge
rots afstroomend water rotten, en zowel gebouw als hout bederven: de gouverneur
vond goed authorisatie te verleenen om in de buurschap op eenige distantie
provisioneel een houtloots te laten opslaan van 50 voet lengte en 20 vt. breedte, tot
berging van het hier reeds leggende of nog te kappene hout, in de smaak als in de
republiek de magazynen aan de zaagmolen zijn geconstrueerd, zullende by raaming
op 600 rijksd. beloopen, de opbouw hiervan is aan de directie van den posthouder
conform eenige voorschriften gedemandeerd, - de missive en antwoord van den
posthouder hiernevens gevoegd (Litt. M. bylage.) - Wy bezigtigden het hier leggende
hout dat er reedelijk goed uitziet, en wil men er nut van hebben spoedig moet
overgevoerd worden. Van hier reeden wy over het strand der zee langs de eenige
gemakkelijke landing plaats van de baay, kenbaar aan twee in zee uitspringende
klippen in het krommen van de baay. De zee stond vry onrustig en is zulks nogal
veeltijds volgens getuigenis van den posthouder; aan de zuydpunt van de baay zynde,
twee byna op zig zelven leggende vooruit steekende promontoires gekomen zijnde,
en de rots beklommen te hebben, hadden wy het geheele beloop der baay voor ons,
jammer dat de
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regenachtige heyige lugt belette alles duidelijk te onderscheyden; twyffelachtig
scheemerend zagen wy tog de bergen van de Zitsikamma, en wy confronteerde onze
kaarten tegens de natuur zelve, ons bedunkens geeft de kaart van de hr du Menil1) de
legging redelijk exact aan, en koomt meer overeen dan die van Barrow. De rots op
welke wy stonden, brengt een soort van steen voort, dat geschikt is, en hier ook tot
slyp- en moolensteenen worden gebruikt. Wy namen onze tour over de ruggen der
bergen na de kloof Jakhalscraal genaamd, langs de plaatzen van Wolfard,2) Heyns
en Botha, de twee eerste gantsch verlaten uit hoofde de Caffers de eigenaars hadden
vermoord, dog de derde door C. Botha bewoond, wiens zoon meede om het leven is
gebragt, en wiens vrouw elf dagen in handen deezer natie heeft rondgezworven, en
by de moord van haar zoon en de anderen heeft moeten assisteeren. De situatie deezer
kloof of valley is zeer schoon, het land schijnt vrugtbaar te zijn, en zoude goed graan
voort kunnen brengen, daarby stroomt door de gantsche lengte der kloof een water,
ten onrechte op de kaart Pisangrivier genaamd, moet de Wittedriftrivier zijn terwijl
de Wittedriftsrivier Pisangrivier moet genoemd worden, uit hoofde dat dit de eenige
rivier is welke deeze vrugt voortbrengd. - Deeze plaats komt zeer geschikt voor om
eenige huyshoudens Hottentotten te reëtablisseeren, welke hier met weinig moeite
zig zoude geneeren, als kunnende hier ruym 100 beesten voeden.
Het was byna 2 uuren, toen wy weder aan de post terug kwamen, daar ons het
dinée was wagtende; den nademiddag werd doorgebragt met rondzien, en des avonds
zette zig de generaal aan het schryven van brieven aan den commissaris generaal,
den landdrost van Zwellendam, en andere, (Zie bylage Litt. M.N. en O.) Gedeeltelijk
wierd de morgen van

Zondag den 24 April
Zondag den 24 April door gebragt met schrijven, en de generaal deed een kleine rid
te paard na de oostzyde van de baay, de mond van Keurboomsrivier en de bosschen
in de omstreeken; de lieden in Kaapstad vermeenen, dat hier met vrugt zaagmolens
zoude kunnen worden opgerigt, dit zoude egter nog zo gemakkelijk niet te effectueeren
zijn; voor windmolens is het niet best geschikt, want de wind is hier of stormachtig
of doodstil, voor watermoolens is het hier meede niet practicabel, de rivieren zijn
hier of geweldige waterstor-

1) De vestiging der familie Duminy dateert van 1777.
2) De vestiging der familie Wolfaart dateert van 1748.
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tingen of geheel leeg en zonder drift; evenwel is aan het Klipriviertje eene situatie,
die nog eenigsints geschikt zoude zijn, maar het hout moet als dan een omweg maken
om eerst aan de molen en naderhand aan de inscheepingsplaats te komen. De generaal
passeerde in deeze tour drie riviertjes, namentlijk de Kliprivier altijd water hebbende;
de Dieprivier veeltijds droog dog alzo genoemd uit hoofde zy tusschen de bergen in
eene diepe kloof legd, en nog eene rivier, de grootste van de drie, geen naam
hebbende; de jagers schooten verscheyde vogels, onder anderen twee lourys en een
fraaye ryger; 's avonds werden de wagens gepakt om des nagts vooruit te vertrekken
na de Lange kloof by Matthijs Zondag.

Maandag den 25 April en den 26e
Maandag den 25 April en den 26e bragten wy door zonder iets merkwaardigs te
ontmoeten, schrijven en wandelen was de meeste tijdpasseering; den 26 vertrokken
onze paarden van hier, om ons des anderen daags ter halver weege in te wagten zijnde
aan Willem Cloetens craal, in de streeken, welke wy tot hiertoe van het Outeniqualand
af passeerde, geneeren zig de inwoonders meestal met houtkappen, dit geeft maar
een zeer sober bestaan, het was te wenschen, dat zy zig tegelijk op culture toelegde,
maar de moeyelijkheid van de overtollige voortbrengselen te kunnen vervoeren en
te verkopen, is een obstakel, ten waare (hetgeen niet zeeker is) de grond veele waarde
en weynig volume hebbende, voortbrengselen konde geven. De regte proeven zijn
nog niet genomen.
Om de Plettenbergsbaay is de grond minder goed, als in Outeniqualand; het veld
is meede algemeen zuur, hier en daar is dog goed gras, maar meestal boven op de
kruynen der bergen, wanneer het vee op dezelve graasen, geeft dit een fraaye
vertooning. De aloë verliet ons by het inkomen van het Outeniqualand, in en om de
Plettenbergsbaay vind men dit gewas niet als hier en daar, en dan by die plaatzen die
zoet gras, zoals men het hier noemd voortbrengen. Het zoet water is misschien
schaarser in de Plettenbergsbaay als aan de Mosselbaay, maar wel zo goed. Bij de
landingsplaats en in het drooge jaarsaisoen kan men daags uit de twee sprongen
aldaar nog wel 30 tot 40 halve leggers1) vol vangen. Zeer naby de Nysna's drift had
een bewoonder dier streeken korte tijd geleeden en wel daags voor onze aankomst
in de Plettenbergsbaay vier schooten op een olyphant gedaan, zonder hem evenwel
te dooden; men verzeekerd ons dat nog vry wat van deeze groote dieren in de
ontoegang-

1) Een legger is 563 Liter.
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lijke bosschen hier omstreeks huishouden, en men er by tyden nog 4, 5 en 6 te zamen
zag.1).
Des morgens ten half vier uuren van

Woensdag den 27 April
Woensdag den 27 April vertrokken wy op paarden van de naburige plaatzen. De
maan was reeds onder, zodat wy op goed geleide van de hr Meeding voortreeden, en
na verloop van drie quartiers uuren eene rivier welke kort aan zee in de
Keurboomsrivier valt, en tot heeden geen naam heeft, doorwaden; de weg aan de
overzyde was zeer morssig, ja op zommige plaatzen zo diep met slijk, dat men met
moeite te paard door dezelve koomt. Wy reeden binnen de twee uuren tot op de plaats
van den veldcornet van der Walt, die ons meede te paard verzelde om den gouverneur
te geleyden. Een uur of anderhalf verder begon het bergachtige land ons een
voorsmaak te geeven van de gedugte weg die wy af te leggen hadden, gelijk kort
daarop ook geschiede - niemand die deeze zo zelden gefrequenteerde weg niet gezien
en doorgetrokken heeft, kan zig een denkbeeld maken der steyle rotsen en wegen
die men over moet, somtijds ziet men vlak neven zig in een byna niet te bepaalene
diepte onder zyne voeten in een kloof, wijd uitgestrekte bosschen die na een hoop
struykjes of kleyn kreupelhout gelyken. - De Keurboomsrivier, welke men 2 á 3
malen over moet, en reedelijk breedte heeft, is van de hoogte haast niet zigtbaar, daar
men genoodzaakt is twee derde van de weg zijn paard aan de hand te lyden, om te
voet als van de eene op de andere scherpe steen springende met een gedwongen vaart
na beneeden te komen - in de dieptens komende lykenen de bergen en klippen nog
ontoeganglyker; het opklimmen is ook niet minder moeylijk, men vind soms zodanige
steyltens, dat men door klimmen op de tiende pas buiten adem staat. Wanneer men
vier deezer ruggen over is, koomt men aan de Cloetenscraal, zijnde een kloof beneden
aan de bergen, aldus genaamd, omdat een familie Hottentotten van dien naam aldaar
hunne wooning hadden2). - Wy vonden onze paarden hier weder, die op welke wy
zaten, waren zeer gefatigueerd. Na ons hier een uur circa opgehouden, en een stuk
te hebben gegeeten stapten wy met nieuwe moed en versche paarden een voor ons
liggende berg weder op, evenals de vorigen met sterke scheuren en losse groote
steenen gevloerd; het duurde niet lang of wij waaren we-

1) In het distrikt Knijsna worden nu de olifanten beschermd, voorzover ze geen schade
toebrengen buiten een ‘reserve.’
2) De naam van een Kolonist werd dikwels overgenomen door inboorlingen.
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der vergeeten gerust te hebben, evenwel al klimmende en nederdaalende kwamen
wy aan de hoogste berg, die wij te passeeren hadden, en hier hielden wy een uur
halte alvorens dezelve te entammeeren. Deeze berg maakte een van diegeene uit,
welke zig door het gantsche land alhier uitstrekt, en onder anderen de Lange kloof
formeerd met op een kleine afstand paralel geleegen byna even hooge bergen. Die
welke wy passeerde, loopt boven over de punt van eene zeer steyle, en is met moeite
practicabel; het oog word in deeze afwisselende klimming en daaling somtijds
aangenaam verrast; op de bovenste hoogte, die wy overtrokken, ziet men over de zo
even beschreeven ruggen en de Plettenbergsbaay een afstand van linea recta 6 à 7
mylen verte. Houtgewas zagen wy hier niet meer gelijk in de klooven; in dezelve
houden zig volgens getuigenis van onze geleyders nog veele buffels, olyphanten en
elanden op. Wy zagen egter niets dan de mist en spoor van een buffel, welke een
bosje gepasseerd was; het is niet wonderlijk dat deeze wilde dieren deeze streek nog,
bewoonen, want zelden zal een menschlijk schepzel deeze afgronden bezoeken. Met
veel moeyte en sukkelens eindelijk de hoogste klipachtige berg, die ons nog
voorkwam, opgeklommen te zijn, bevonden wy ons naby de plaats van de hr Matthijs
Zondag, welke in de laagte van de Lange kloof byna ter halverweege der gantsche
lengte is leggende, alwaar wy circa te 4 uuren aankwaamen.
Onze twee van op den 24e Plettenbergsbaay vooruitgezondene wagens, welke een
groote omweg hadden moeten maaken, kwamen juist een uur na ons opdagen; de
groote pakwagens, welke wy by de hr. Hilgard Muller verlieten, en de ordinaire
passage gehouden hadde, waren met het detachement dragonders, reeds zedert 6
dagen hier aangekomen. Wy vonden het commando jonge lieden en de commandanten
Botha en Van Rooyen om de reis meede te doen; zy zien er alle zeer goed uit en
hebben meerendeels 2 paarden en zijn zoons van de landlieden uit deeze streeken.
De commandanten hadden voor den gouverneur reeds 40 trekossen, 4 slagtbeesten
en 90 hamels aangekogt, tot de prijs van 20 rijksd. per os. De gouverneur schreef
aan den commandant Botha de missive Litt. C (in annexe bylage.)

Donderdag den 28 April
Donderdag den 28 April hielden wy rustdag, wy logeerde onder onze tenten, en
maakte dien dag eenige arrangementen met het laden en bezorgen der wagens en
beslaan der paarden; ook werd er eene instructie in gereedheid gebragt om ieder van
het gezelschap een vak ter zyner directie op te dragen, en een goede ordre by de train
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te behouden. Het hoofd van iedere directie heeft weder zyne ondergeschikte om de
zaken uit te voeren.
De gantsche train brak

Vrydag den 29 April
Vrydag den 29 April weder op en ging om 7 uuren des morgens op marsch; het
opnieuw laden der wagens had ons eenige tijd opgehouden. Onze weg leyde door
de Lange kloof met recht aldus genaamd, uit hoofde zy eene smalle diepte is, van
byna een quartier tot een half uur breed, welke ter lengte van tot in de dertig uuren
tusschen twee ryen paralel leggende rotsen van het N.W. na het Z.O. loopt; den dag
bragt niets interessants meede, alleenlijk hadden wy het ongeluk dat in het afryden
in eene drift door verzuym en malattentie een onzer pakwagens omviel en eenig
goed, waaronder de groote portefeuille met teekenpapier doorweekt wierden. De
riviertjes of driften hoe kleyn ook, kunnen hiertoe veelvuldig geleegenheid geeven,
zo men niet in acht neemd, alvorens dezelve te passeeren iemand door te zenden.
Wy hielden het middagmaal by Ignatius Ferreira, onderweegen was ons gezegd, dat
hy ten zynen huyze 4 jagerbuxen van gedeserteerde Bataafsche jagers onder zig had,
dog vonden er maar een, evenwel kreegen wy de informatie waar en by wien de
andere te vinden waren; de gouverneur beduide hem, dat geen mensch landsgoederen
mogt koopen en deserteurs gunstig zijn met kost of iets anders, en lieten eene zo
schandelyke zaak voor deeze maal berusten en de bux op de wagens meede voeren.
Wy arriveerde 's avonds met het dalen van den dag by Stephanus Ferreira, oom van
den voorige, een man van jaaren en zeer ziekelijk; de famille overlade ons met
beleefdheid, wy vonden hier alweder vlugtelingen uit de beneden districten in
hetzelfde geval van geroofd en geplunderd als die welke wy reeds by menigte zagen.
Het is nogal zonderling zulke verzameling van huishoudens op eene plaats te zien,
daar ieder voor dien tijd een kleyn huisje bouwd en bewoond - kraalen en opzien
ders van het hun overgebleeven vee by zig heeft, dat dan des avonds alles t'huis
koomt en ieder zijn plaats van zelve neemd; het heeft veel meer het uitzigt van een
klein dorp dan van eene plaats of hoeve. De bewoonders van de Lange kloof hebben
alle verschansingen en suffisante zoode wallen om hunne huisen gemaakt; de defensie
kan goed zijn, maar gelykenen niet na die van Vauban1), evenwel hebben zy de Caffers
uit de huisen gehouden en dit prouveerd het nut.

Zaturdag den 30 April.
Zaturdag den 30 April. Wy reeden tegens half zeeven uuren van de

1) De beroemde Franse vestingbouwkundige (1633-1707).
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werf van Ferreira en vervolgde de weg; den dag bragt niets merkwaardigs meede.
Wy ontmoeten onderweg overal gedeeltens van de train, wagens en jonge lieden tot
het commando gehoorende. Wy reeden een oogenblik by de veldcornet Rademeyer
en gaven deselve de namen der lieden, welke de buxen onzer deserteurs agterhielden,
met bevel dezelve by geleegenheid Kaapwaards op te zenden, en zig in 't vervolg
voor iets van dien aart te wagten. Wy gaven de paarden een voeder by zeekere
Strydom, alwaar veele vrouwen en meysjes waren, die er door de bank op het
platteland redelijk goed uitzien; deeze waaren meest jonge getrouwde vrouwen en
zusters. Het middagmaal hielden wy in de nabyheid van de plaats van Kritsinger,1)
welke ook voor de Caffers de vlugt had genomen, wiens plaats was verbrand en pas
binnen twee à drie maanden was geretourneerd. Wy stelden eene tafel onder eenige
in 't veld staande boomen en aten met veel smaak, waarna wy weder voortreeden tot
voor de Kromme rivier, welke kort hierby in de bergen by de Lange kloof zijn
oorsprong neemd, daar wy tegens 5 uuren arriveerden; wy lieten onze wagens opryden
en stelde ons camp voor dezelve. By het blaazen met de hoorn tot appell ontdekten
wy tusschen de bergen een zéer schoone echo, die 4 maalen repetteerde, en een zeer
duidelyke wederklank gaf. 's Morgens met het aanbreeken van den dag van

Zondag den 1 Mey
Zondag den 1 Mey reeden wy ten half acht uuren van ons camp, aanstonds de Kromme
rivier, welke voor ons legde passeerende; deese rivier is hier nog van weinig
beduidenis, als zijnde zeer naby haare oorsprong. Wy reden door zeer slijkachtige
en by tyden klipachtige weegen; circa twee uuren van onze legerplaats kwamen wy
weder voor dezelfde rivier, welke hier vry wat dieper was; te paard kwam men nogal
reedelijk er door, maar de wagens moesten eenige tijd voor dezelve vertoeven om
de goederen op te vangen en voor nat worden te bewaaren; alles ging zonder
ongelukken, gelijk ook 2 à 3 uuren verder, daar de drift evenwel nog veel dieper was.
Eenige wagens tenteerde2) door palmietstoven of pollen te ryden, en raakte in de
modder vast; met oneindig veel moeite en tijd raakten zy er uit; de onze passeerde,
zonder iets nat te maaken, de stroom egter op zwemmen af. Aan de overzyde komende
spanden wy uit, en hielden het middagmaal, de Kromme rivier was geduurende de
geheele dag aan onze zyde; alvorens aan ons nagtverblijf te komen, passeerde

1) De vestiging der familie Kritsinger dateert van 1776.
2) beproefde.
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wy dezelve 4 à 5 maalen; het bed der rivier is zeer ongelijk en bestaat uit groote
keyen, hier en daar eenige val veroorzakende. Met recht heeft zy de naam van
‘Kromme rivier’ gekreegen; tusschen zeer hooge bergen en in een naauwe
kloofbeperkt zijnde, kronkelt zy met zulke aanmerkelyke bogten door dezelve, dat
men ze telkens doorwaden moet en op deeze wijs houd zy aan, tot zy zig in de baay
van dien naam in zee stort. - Tegens 4 uuren kwamen wy aan de verlaaten plaats van
Thomas Ferreira (Jagerbosch genaamd), wy betrokken het ledige door de Caffers
niet afgebrande huys, en spreyde daar onze legerstede. Onze nagtrust herstelde
volkomen de fatigue van den vorigen dag. Wy vonden hier zeer schoone, zuure
limoenboomen en zogenaamde narretjes1), welke dog door gebrek aan vogtigheid
zeer kleyn en ingedroogd waaren.

Maandag den 2 Mey
Maandag den 2 Mey circa 9 uuren gingen wy van daar; onze ossen waren 's nagts
verstrooid geweest, en het langzaam byeen brengen was de oorzaak van dit laat
afryden. De Kromme rivier bleef nog continueel aan onze zyde, de weg wierd
eenigsints bergachtiger; tegens 12 uuren omtrend passeerde wy voor de laatste maal
de zo lastige Kromme rivier aan welks overzyde wy onze wagens uitspanden; terwijl
gingen wy een bosje in een kloof geleegen bezigtigen, alwaar wy een fonteyn vonden,
die tog wynig water in dit gety voortbrengd, maar's winters veel water moet afvoeren.
Eene drooge geul van hooge trapsgewyze leggende klipsteenen geeven hiervan de
zeekerheid; men vertoefde circa een uur of anderhalf, onze wagens afwagtende,
welke in de vlakte opkomende ons spoedig ten middagmaal lokte. - Na twee uuren
hier geleegen te hebben volgde wy onze weg, de lugt beloofde ons eene spoedige
verandering in het ons tot hiertoe zo goed zijnde weer, de lugt betrok met donkere
wolken en bevorens wy een half uur ver gereeden waaren, overviel ons een der
zwaarste donderbuyen, verzeld van stroomen reegen en hagel; de hooge bergen wiens
toppen bedekt en verduisterd wierden door het naderend weer wierden geheel zwart,
het ligt zwaarmoedig en graauw, zwaare ratelslagen deeden de grond onder ons
geweldig dreunen, terwijl snelle sulpherachtige blixems de donkere kruynen der
klippen vuurig verligtede, de opeengestapelde ontelbaare hooge rotsen gaven een
zwaar grommende weergalm der vallende donderslagen, de lugt rondsom en boven
ons had de paarsche gloed en warmte van een koolevuur, en werd op 4, 5 plaatzen
tegelijk door lang schietende blixems verligt; een iegelijk van het gezelschap verklaar-

1) Naartjes, mandarijntjes.
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de in Europa nimmer zulk een weer gezien te hebben, ook gaat het een denkbeeld te
boven. De reegen had het grootste gedeelte van ons nat gemaakt, by het overdryven
van de buy stak een goede wind op verzeld van reegenbuyen; wy haaste ons aan eene
plaats (zijnde die van Jacobus Vermaak, thans verlaten) te komen, ook arriveerde
wy tegens ½ 5 uuren aan die wooningen welke uit twee niet zeer beste huisjes bestaan,
in welke wy ons nagtquartier etablisseerde; wy betrokken eene groote kamer, zijn
ligt door de deur scheppende, dog dit was geen hindernis om tog in dezelve onze
matrassen te spreyen en kostelijk te slapen. De droge kleederen deeden ons weldra
het vogt van de buy vergeeten, maar niet het majestieuse van de donder en blixem.
Wy zadelde 's morgens ten half zeeven uuren op van

Dingsdag den 3 Mey
Dingsdag den 3 Mey en reeden een uur daarna door de Dieprivier geleegen tusschen
de plaats van Corn. Vermaak en die van G. Muller, deese rivier is aldus genaamd,
omdat zy met de oevers tusschen hooge bergen legd, ofschoon zy deeze naam uit
hoofde van het weinige water niet verdiend. De hoef van Piet van Beulen legd ook
op een kleine afstand, links van dezelve, gelijk Leeuwenbosch, zijnde die van
Marthinus Rensenburgh1) regts legd; het was op deeze hoogte, dat wy uitspanden om
onze maaltijd te doen. Wy reeden deezen morgen door een minder klipachtig egter
heuvelachtig vlakland, dat veel klein wild zooals kleyne antilopes, wilde pauwen,
faisanten etca. opleeverd. Na op de plaats van Rensburgh 2 à 3 uuren vertoefd te
hebben, vervolgde wy onze weg (na de Platjesdrift welke in de nabyleggende bergen
haaren oorsprong neemd, gepasseerd te zijn); het land bleef even heuvelachtig vlak,
maar de rechts leggende hooge bergen, welke zig zonder einde van Hottentots Holland
af in de geheele lengte van de kust langs 't Zitsiekamma heen strekt, neemd hier in
de vlakte te niet lopende een einde. Wy zagen op een kleine distantie de plaatsen van
Herm: Karsten2), aan Platjesdrift geleegen en die van Theodorus Potgieter aan
Dieprivier ter onze slinke hand leggen; zonder iets van aanbelang te zien, doorwade
wy tegens 5 uuren omtrend een arm van de Zeekoerivier, aan welks linke oever
dadelijk de plaats van Jacob Kock legd. Wy wierden hier ontfangen door Theod:
Potgieter, welke dezelve thans bewoond, wijl de eigenaar voor de Caffers zyn gevlugt;
de meeste der plaatzen, die wy heden in onze weg zagen zijn verlaten door desselfs
vorige

1) Van Rensburg.
2) De vestiging der familie Carstens dateert van 1711.
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bewoneren, welke egter zodra de inwendige rust eens beter gevestigd zal zijn na
hunne goederen wenschen terug te keeren. Wy namen alhier ons verblijf en wierden
door de lieden zo goed doenlijk ontfangen; het ontbreekt de landlieden, die wy
ontmoeten niet aan goede wil, veele zijn egter door de jongste onlusten onvermogend
geworden; de meeste woonhuisen zijn verschansd met hooge wallen eenige derzelve
hebben van nut geweest; de Caffers verwoestede dog by verkiesing de gefortificeerde
hoeven, zo zy er by konde komen boven de blootleggende.

Woensdag den 4 Mey
Woensdag den 4 Mey hielden de wagens rustdag, van welke wy profiteerde om de
mond van Kromme rivier te gaan bezigtigen, die wy over moeste, hetgeen niet dan
met de eb geschieden kan; op de doorwaadplaats is zy zeer breed en loopt zelden
zoo laag, dat het voor iemand, die de weg niet weet, raadzaam is zonder geleider
dezelve te passeeren; men rijd eerst een goed eynd dwars en dan in de midden de
lengte der rivier door na de mond af, eindelijk weder dwars over na den oever. Daar
komende reeden wy op de daar naby leggende plaats Welgeleegen van de wed.
Potgieter aan, om dezelve een oogenblik te bezoeken. Wy vertoefden egter zeer kort
aldaar, en gingen langs de regter oever der rivier tot aan desselfs uit watering af
welke in de baay de naam van de Kromme-Riviersbaay dragende uitloopt. Deeze
stroom heeft weder het ongeluk van alle aan ons tot hiertoe bekende Africaansche
rivieren, namentlijk, om door dwars voorleggende zandplaaten eeuwig gesloten te
blyven, de uitloop van het water geschied tusschen een menigte banken door en by
vloed over dezelve. Het strand in de baay is hier vlak, de sterke violente branding
doet egter vermoeden, dat er voor in zee nog meer plaaten leggen; er is maar eene
plaats heel regts in de baay gelegen, daar chaloupen des noods met moeyte landen.
Een gestrand en hier nog in stukken leggend wrak van een boot bewijzen het moeylyke
landen alhier. Wy confronteerde hier weder onze kaarten en bevonden die van Du
Menil de beste strekking aan te duyden; de hoef van J. Kock, ons tegenswoordig
verblijf legd egter niet wel aangeweezen; wy hebben op de plaats zelve de waare
legging der plaats ten aanzien van de Zeekoerivier, en de loop derzelve veranderd
en genoteerd. - Het was ruym eetenstijd toen wy wedergekeerd waren; na hetzelve
stelde de generaal tot tijdpasseering en amusement van de jonge luy van de
commando's, een prijs voor die met de kogel op een zeekere verheid in het wit zou
schieten. Het meerendeel deezer jonge Africaanen zijn goede schutters; zy gaven
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heeden hiervan verscheide kleine proeven. - Den avond passeerde wy met schryven
terwijl de jonge luy zig met danssen vervrolijkte. Des morgens van

Donderdag den 5 Mey
Donderdag den 5 Mey namen wy weder onze weg aan over de voor ons leggende
hooge rug, aan welkers overzijde aanstonds de plaats van Hermanus Pieterssen aan
de Kleine Zeekoerivier is leggende, wy gingen een moment van de paarden om de
famille te groeten. - Tegens byna 11 uuren kwamen wy ter plaatze Kabeljaauwsrivier
genaamd, leggende aan de rivier van dien naam, en gehorende aan de weduwe Jacob
Kritsinger, welke ons ook nodigde af te stappen; wy deeden dit kort; na de rivier,
die niet veel beduidend te deezer plaatze is, doorgetrokken te zijn, reeden wy na
desselfs mond een quartier uur van daar geleegen. Deeze is gelijk alle anderen van
voren met zand gesloten, latende aan de regte oever eene naauwe ondiepe en niet
bevaarbaare uitwatering over. Voorts is de mond niets dan eene verlenging van het
strand der zee; een uur of anderhalf vandaar hielden wy ons middagmaal. De
gouverneur schreef hier een brief na de Algoabaay ten einde aan major Von Gilten1)
te informeeren, dat wy aldaar spoedig denken te arriveeren, terwijl wy hier
uitgespannen leyde kwam een wagen aanryden, welke twee dagen te voren van
Thomas Ferreira uit de Algoabaay was afgezonden, om in dit district by zyne famille
provisiën van meel ect. te haalen. - De voerlieden verhaalde ons dat reeds verscheide
dagen geleeden het eerste schip der expeditie derwaards zijnde's lands brik de Spion
daar was ter rheede gekomen, dog het hoekerschip Verwachting nog niet was
opgezeild. - Tegens 4 uuren circa zagen wij de Chamtouwsch2) rivier voor ons leggen,
aan welks oever wy onze tenten sloegen en ons camp voor die nagt vestigde.
Geduurende dit laatste traject zagen wy voor het eerst de Noordsche doorn, een
sneede met een mes overlangs in de boom door de buitenbast gedaan, gaf eene groote
menigte witte sap, juist als vette melk stroomend uit dezelve. Wy hadden in het camp
een goed vuur aangemaakt, niet ver vandaar hadden de Hottentotten leyers en drijvers
der wagens het hunne, zy speelden op hunne wyze op de kaart, welke egter uit zeer
kleine stukjes hout, dat tusschen de vingers te verbergen is, bestaat. Ik zal zoveel ik
heb kunnen te weet komen en begrypen hun spel hier ter neder schryven. Zy zitten
zoveel er zijn op hunne hurken rondsom het vuur, ieder een

1) Hij was Kamerheer van de Vorst van Waldeck en stond in betrekking tot het vijfde bataljon
Waldeckers.
2) Gamtoos Rivier.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

130
der bovengezegde houtjes in de hand houdende; de eene helft der speelers hetzelve
by den aanvang in de regte, en de andere in de linke hand. De knaphandigste begind
dan met allerley gebaarden en halfnaakt uitgekleed in de Hottentotstaal onbegrijplijk
gaauw te praaten, en zijn houtje van de eene in de andere hand te gochelen, makende
allerley grimassen, buygingen, draayingen en commique contorsiën en zulks tegens
den tegens hem overzittende, die hetzelfde doet; na lange tijd hiermeede met veel
agiliteit aangehouden te hebben, toond een van beide in eens zijn hand met het houtje
zo den anderen dan hetzelve in de verkeerde hand heeft, is deeze overwonnen dog
dan heeft het nog geen einde. De overwinnaar moet van de heele rey aan zijn overzijde
hebben gewonnen om triomphant te zijn, dit maakt dat zy alle te saam praaten, zig
wringen, stampen, en de allerbelachlijkste posturen aanneemen; zodra men verliest,
teld men op zijn reeds overwonnene een agteruit, dus kan dit spel zeer lang duuren.
Diegeene die het gantsch de rey af verliest, word zijn houtje met veel gebaarden en
keelgorgelen verbrand, dit is hetgeen wy er van konden ontwaaren; het spel annimeerd
hun sterk, zodat zy langzamerhand zig van hunne kleederen ontdoen, om des te
flexibeler te buygen en duykelen. Zittende te souppeeren kwam een Hottentot aan
de tent ons waarschouwen, dat er een zeekoe (Hippopothamus) de rivier af kwam
zakken een ieder liep met snaphaanen na buyten om dit gedrogt te zien, dat ons tog
niet gelukte, alleenlijk hoorde wy om de twee à drie minuten zijn snorken en zugten,
als moetende dit beest zijn hoofd boven water steeken om adem te haalen. - Veel der
jonge lieden reeden een eynd de rivier op, dog zonder succes, eenige hebben hem
buiten bereik van 't geweer over de in de rivier leggende schorren zien loopen. Het
geluyd is niet zeer fraay en bestaat meest uit harde grommende zuchten en steunen.
- Tegens acht uuren maakte eenige der jonge lieden van de toen zijnde ebb gebruik
om de rivier te passeeren; die de weg in dezelve niet kend, loopt (door de uitgespoelde
gaten) veel gevaar te verdrinken, gelijk zulks tydens de Engelschen eenige maal aan
ordonnancen is gebeurd.

Vrydag den 6 Mey
Vrydag den 6 Mey begonnen wy met de drift over te trekken de commandanten en
andere lieden hadde de beleefdheid hunne wagens voor te laten ryden om de weg te
baanen, en de ondiepste plaatsen te zoeken; ook kwam toen het water nog hoog in
de wagens, omdat de rivier lang na niet afgelopen was; dit moest egter alzo
geschieden, omdat de groote menigte wagens anders niet in eene eb over zoude
gekomen zijn. Toen deeze wagens alle in de rivier stonden
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en dezelve agter elkanderen in desselfs lengte afzakte om na beneden weder dwars
over te ryden, was het gezigt deezer overtogt alleen een dagreyse waardig. Hier zag
men een troep slagtrunderen onder geleyde van 3 à 4 kleine Hottentotten de stroom
overzwemmen, daar weer een kudde schaapen, zig met vreesachtigheid voortstuiven
en somwylen in de rondte zwemmen. Enfin een gezigt, dat een aangenaame impressie
nalaat van schoonheid, en zelfs audace voor die het eerste de rivier aandoet; dit laatste
te meer om de frequente verspoelingen en gravingen der zeekoegaten. Voorheen was
de Chamtouwschrivier de scheyding der colonie, en het waare te wenschen, dat zy
nimmer overschreden was, dan tydens den gouverneur van Plettenbergh heeft men
onze bezittingen tot aan de Groote Vischrivier uitgestrekt, en zeedert van het land
tusschen deeze en die rivier geleegen een nieuw district onder de naam van Graaff
Reynet aangelegd. - Wy zette alle gelukkig voet aan land in dit district; reeds by den
aanvang van onze verdere tour had het landschap een ander gedaante; de weg loopt
over een heuvelachtig kronkelend terrein op welkers toppen en laagtens verscheide
kleine boschjes bomen staan; hoe zeer het ook buiten saisoen voor bloemen is zijn
deeze boomen en struyken als bedekt met bloeyende klimop van allerley soort en
couleur, en een menigte sterk ruykende bloemen. Wy vergaderde voor de aardigheid
van iedere soort een trosje en hadden een heele groote bosch by ons arrivement. Een
uur van de rivier hielden wy halte en wel op eene zeer fraaye plaats gelykende in het
groote veel na een Engelsche welaangelegde tuyn met mooy begroeyde heuvels aan
welks voet een groote uitgestrekte kom zoet water legd, zeer breed en niet minder
lang; het geeft een schoon, ja pitoresq gezigt, de wagens op eene distantie over de
sterk hellende wegen, die laag langs het water leyd te zien aankomen. Wy hielden
ons middagmaal onder eenige boomen, en vervolgde toen onze weg; in de nademiddag
passeerde wy nog een spruytje zoet water, Matjes goed fonteyn genaamd, denkelijk
om de biesen, die daartoe1) gebruikt worden en hier in menigte groeyen. Een uur
daarna zagen wy lings van ons nog een dito stroompje, Boterfonteyn genoemd. Wy
reeden over de heuvelen kort langs het strand, eenige jonge lieden en de
commandanten pretendeerde in zee een schip te zien, dat cours na de zyde van de
Algoabaay zette. Wy naderde de bergen tusschen welke de Van Stadensrivier heene
vloeyd en reeden na de laagte van eene hooge rug, die steylte genoeg had om ons te
noodzaken te voet na beneden te

1) Om stoelen te matten n.l.
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marcheeren. Wy deeden zulks en bevonden ons aan den oever van de rivier, die hier
zeer zoet en delicieus water afvoerd; hier etablisseerde wy ons leger en stelde onze
tenten.

Zaturdag den 7 Mey
Zaturdag den 7 Mey vervorderende waren wy niet weynig gesurprenneerd, dat het
Van Stadens riviertje, dat men aan de voet van ons camp over moest, zodanig diep
was op de plaats van de drift, dat de wagens hoger water in kreegen dan daags te
voren by het overtrekken van de Chamtouwschrivier, de reeden hiervan was dat de
mond van het stroompje gantsch door zant bezet was, en dus het aflopend water had
opgestopt. Diegeene van het gezelschap, welke te paard waaren, passeerde hoger op,
daar genoegzaam geen water is, en trokken door bosschen een berg over, daar
voorheen een wagenweg was geweest, maar thans onbruikbaar, zelve voor de losse
paarden zeer moeyelijk; op het hoogste dezer weg gekomen, hadden wy juist een
gezigt op de rivier op het tijdstip, dat onze wagens met de ossen, slagtvee enz.
passeerde, dat gansch geen onaardig gezigt opleeverde; in 't bosch dat wy doorreeden,
vonden wy weder eenige Noordsche doorneboomen. De wagens hielden de ordinaire
weg, maar het gezelschap te paard sloeg rechts af na de plaats van Christiaan Vogel,1)
alwaar de bekende ontdekte loodmijn gevonden word; tevergeefsch zogten wy na
dezelve, en wijl wy niets vonden, dat de juiste plaats aanduyde, besloot men verder
te gaan, en nader uit de baay onderzoekers af te zenden. By de zoeven genoemde
plaats van Vogel thans onbewoond, zag men een meenigte bavianen, die evenwel
niet onder schot kwamen. De weg liep door ongelijk leggende grasvolle velden; wy
toogen drie maalen de kronkels van de Brakrivier over, passeerende wyders langs
een mooye ronde waterkom (hier te lande valley geheeten) en hielden halte op een
klein distantie van daar by een kromte van de zogenoemde rivier. Van daar
opbreekende, merkte wy dat het voor ons zijnde veld goed van wild moest voorzien
zijn, wijl de commandanten en verscheyde der jonge lieden om het spoedigsten
vooruitsnelde, en wy kort daarop een menigte geweerschooten hoorde vallen, van
tijd tot tijd struysvogelen en antilopes voor ons zagen loopen; tegens den nademiddag
sloegen wy ons camp op de verwoeste plaats van de weduwe Maray neder, naauwlijks
waren wy daar, of een expresse uit Kaapstad bragt den gouverneur een groote paquet
brieven. Den capt aide de camp Paravicini, welke des morgens vooruit gereeden was
om eenige arrangementen voor den gouverneur aan de baay nopens den ontfangst

1) De vestiging der familie Vogel dateert van 1749.
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Pl. 6
Blz. 132
Fort Frederik aan de Algoa Baay
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aldaar te maken, zond ook een aantal brieven, door den zeecapt: Siccama in de baay
aangebragt, dat een groot genoegen aan de generaal veroorzaakte, zijnde dezelve
van zyne famille, van den commissarisgeneraal de commandant der troepen, een lid
van den Raad van Politie Wakker 1e en 2e secretaris by dat collegie Neethling1) en
van Van Hasselt, auditeur militair Truter, capt. adj. Benay enz. Zy waren te meer
interessant, daar zy tydingen uit 't moederland inhielden. Amper waaren de menigte
brieven en stukken geleezen of een der jonge jagers kwam het hoofd met de schoone
hoorn van een groot door hem geveld hartebeest brengen, byna tegelijk kwam een
der commandanten met de beste veeren van een geschoote groote mannetjes
struysvogel.

Zondag den 8 Mey
Zondag den 8 Mey reeden wy tegens half neegen uuren van onze legerplaats; het was
circa half tien toen de major von Gilten en capt Paravicini ons tegemoete kwamen,
eerstgemelde verhaalde ons dat het brikschip de Spion reeds zeedert drie weeken
met 50 jagers in de baay was gearriveerd, en de Capt ter zee Siccama reeds weder
Kaapwaards was afgezeild. Den major von Gilten roemd uittermaten de goede
behandeling welke deeze officier aan boord jegens hem en de troupen heeft gehouden,
alsmede de yverige medewerking om de zaken ter deezer plaats in order te brengen,
zowel met provisioneele proviandeering als in alles wat tot welzijn van het
detachement konde verstrekken; zie eene missive door zijn Ed. aan my geschreeven
(Litt....) Ook vonden wy alles dat door zijn Ed. en den major von Gilten hier is gedaan
in de best mogelyke ordre Het hoekerschip de Verwachting was nog niet te voorschijn
gekomen, zy zeide tog dat daags te voren door verscheide lieden by drie herhaalde
malen uit zee canonschooten waren gehoord, hetwelk door Fort Frederick is
beantwoord geworden, en men dus hoopt dat dit een seyn van aatstgenoemd schip
zoude zijn geweest. Het was byna 11 uuren, toen wy alle het Fort en blokhuis te zien
kregen, en kort daarna aan het commandantshuys in de Algoabaay van onze paarden
steegen. Hetzelve is een door de Engelschen gebouwd prooper huisje met vier
appartementen; de gouverneur vestigde hier zyne residentie; zijn Ed. deed een tour
na het strand en de oever van de Baakrivier, bezag het onderste aldaar geleegen
blokhuis, dat in een redelyke goede staat is, gelijk generalijk de meeste der hier
staande landsgebouwen. Het fort, dat boven op de top van een berg legd en de
landingsplaats, rivier en omleggend land gedeeltelijk commandeerd, werd heden

1) De vestiging der familie Neethling dateert van 1762.
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niet bezigtigd, wijl den major von Gilten rapport deed, dat zijn Ed. een der landlieden
namentlijk Thomas Ferreira daags te voren wegens verregaande brutaliteit had
vastgezet, en de gouverneur by desselfs aankomst niet dadelijk in details met deeze
man wilde treeden; onder de zaken, welke men ten zyne laste legd, zegt men, dat hy
zig niet heeft ontzien, zonder order of de minste voorkennis het gouvernementspakhuis
af te breeken, en het daar van provenieerdend hout ten zynen gebruike weg te voeren;
onze oogen zagen de fondamenten nog staan. (zie verder bylage Litt. Q.) Wy waren
geen uur aangekomen of tot onzer aller blijdschap liep het schip de Verwachting in
het gezigt van de baay; een sterke landwind belette het binnenloopen van de rheede,
zodat hy het anker op twee canonsschooten distantie liet vallen en aldaar deeze dag
blijft leggen. Nooit kon dit zo lang gewagte, tog den 17e April reeds uit de Kaap
afgezeilde schip beter te stade komen, wijl het by het grootst gedeelte van het voor
hier gedestineerde detachement, tevens alle de levensmiddelen, werktuygen etc. aan
boord heeft en de baay slegt van dit alles is voorzien. De gouverneur ging de
missionarissen Van der Kemp1) en Read, welke hier ter bekeering der heydenen zijn
gegaan, bezoeken; eerstgenoemde laboreerd zeedert byna een jaar aan eene lamziekte,
die hem als verteerd, zoodat hy er zeer vervallen uit ziet; hy heeft het aanzien van
een verstandig man te zijn, het zal te wenschen zijn, dat zyne geestvermogens door
zyne langdurige krankheid niet geleeden hebben. De hr Read stelde den gouverneur
de Hottentotten tot het instituut behorende voor, en zeyde, dat zy circa ten getalle
van 200 zijn, zy zien er zeer arm uit; de jongste onlusten zijn hier meerendeels oorzaak
van, hebbende zy by dezelve de meeste werktuygen en vee verlooren, zodat zy
genooddrongen zijn zig thans met veldwortelen, wild en de melk van hun
overgebleven vee te geneeren. De gouverneur vond by desselfs arrivement al dadelijk
een reeks van zwaare klagten tegens eenige Christen ingezeetenen alhier door de
missionarissen ingegeeven (zie Litt....) Het laat zig aanzien dat zo men het wezendlyke
but der reys wil bereyken, en dezelve eenigsints van gewenscht gevolg doen zijn,
ons verblijf ter deezer plaatze wel eenige tijd zal duuren.

Maandag den 9e Mey.
Maandag den 9e Mey. Den gouverneur ging heeden morgen na de missionnaris Van
der Kemp en was zeer tevreeden over het ge-

1) F. Van der Kemp heeft blootgestaan aan scherpe kritiek. A. Goedkoop nam zijn verdediging
op zich in de vertaling van Lichtensteins reizen, deel III. Zijn portret vindt men o.a. in
‘Geschiedenis van Zuid-Afrika in beeld’ voornoemd, bl. 67.
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sprek met denzelve. Wy maakte het bureau een weinig op zijn stel1) en begonnen met
de zoo menigvuldige beezigheeden, die hier voorhanden zijn. Het schip de
Verwachting maakte deeze morgen vroeg zeyl na de ankerplaats dog kwam niet
binnen, moetende hy om het slegte onstuimige weder kort daarna weder ankeren en
zeylen bergen. Wy kregen deeze dag een onophoudelyke reegen, verzeld van
donderslagen, zodat wy niet veel buiten 's huys verrigten konde. Den gouverneur
kwam met den major von Gilten overeen Thomas Ferreira uit zijn arrest te ontslaan
en liet hem by zig komen om hem over verscheide zaaken te onderhouden, en zonder
egter in 't minst van de tegens hem leggende klagten vooralsnog te gewagen, gaf hy
een aanbeveeling zig rustig te gedragen, in geene deelen tegensmachinatiën of
ongereegeldheeden te beginnen, waarmeede hy hem liet vertrekken By een
tusschenpoosing van reegen gingen wy na boven ter bezigtiging van fort Frederick,
hetwelk uit klipsteen is opgetrokken, hebbende in 't midden een blokhuis in redelyke
goede stand. De palissaden om het fort zijn meerendeels door de boeren tot het maken
van veekraalen gebruikt; het magazijntje in het fort is niet zeer groot, en zoude
hoogstens 2000 pulver bergen, overigens hegt en voor het vuur gedekt. Het vivres
magazijn ziet er tamelijk goed uit, en kan eene redelyke quantiteit bergen. Heeden
retourneerde de burgers Stolts, Vogel en Doris Kleynhans2) van de Zondagsrivier,
daar zy daags te voren na toe gereeden waaren, om de Hottentotsche capitein Klaas
Stuurman op te zoeken en te nodigen by de gouverneur te komen. Deeze burgers,
Stuurman op de plaats, die zy verwagte aangetroffen hebbende, versprak deeze,
Woensdag eerstkomende aan de Zwartkopsrivier te zullen zijn, by de plaats van
Cornelis van Royen, en verzogd dat de gouverneur zig derwaards wilde begeeven,
als durvende niet wel vertrouwen direct na de Algoabaay te gaan. Kort bij de kraal
van Stuurman leggen eenige Caffers, die zeggen, dat zy door de capiteinen derwaards
zijn gezonden ter oppassing en weyding van vee, dat dog geen aanmerkelyke aantal
scheen te zijn. Den burger Stolts aan Stuurman vragende, waarom hy verder
opgetrokken was. antwoorde, dat dit gevolg van praatjes waaren, die hem minder
‘gerust’ gemaakt hadden.
De zig noemende Hottentotsche capitein Bouwezak legd aan Boschjesmansrivier,
een goed eynd wegs van de kraal van Stuurman; deeze laatste heeft hem doen weeten,
om mede by den gouverneur

1) in orde.
2) De vestiging der familie Kleynhans dateert van 1760.
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te komen; by het vertrek der drie burgers voornoemd van de Zondagsrivier, kon er
nog geen antwoord van Bouwezak zijn, dus is zyne gezindheid nog onbekend.

Dingsdag den 10e Mey
Dingsdag den 10e Mey gebeurde er niets interessants, er wierden eenige preparatoire
arrangementen genomen om met de oproerige Hottentotten te spreeken. De gouverneur
kwam met de hr Van Reenen overeen, dat deeze des anderen daags in persoon na de
plaats van Van Royen zoude gaan om met Claas Stuurman te spreeken, wy verzogten
den missionnaris Van der Kemp 's avonds alle zodanige Hottentotten by den
gouverneur te zenden, welke bezwaren en klagten van aanbelang in te brengen hadden,
gelijk er ook verscheyde verscheenen, (zie bylage van klagten 10 Mey Litt. N.); de
gouverneur versprak de zaken te onderzoeken en recht te doen wedervaaren
Het schip de Verwagting bleef nog ten anker ter zelver plaatze en kwam niet op
de rheede. Een der jonge lieden, Mooleman1) genaamd, bragt den gouverneur een
jonge levendige baviaan, welke hy in de duynen te paard had gevangen, het dier was
uit angst zeer zagtaardig en laat zig streelen zonder het minst kwaad te doen.

Woensdag den 11 Mey.
Woensdag den 11 Mey. Heeden morgen vertrok de heer Van Reenen om het
geprojecteerde van gisteren te effectueeren. Vroegtydig kwamen de boeren hier
zeederd eenige maanden op commando leggende by den gouverneur om over
onderscheide bezwaren tegens Ferreira en anderen te spreeken (op de annexe bylage
N. gespecificeerd.) Tegens den middag kwamen twee afgezondenen van Stuurman
welke de zending van de hr Van Reenen waren misgelopen; zy annonceerde, dat hun
capt: zoudekomen. De heer Van Reenen rancontreerde hem niet ver van de
geconveniëerde plaats, moest egter veele drangredenen gebruiken hem te persuadeeren
mede te gaan. Zijn Ed. reusseerde hier tog in, en bragt hem 'avonds met nog eenige
zyner manschappen mede na de baay. De gouverneur liet hem dadelijk voor zig
komen, en deed hem onderscheide vragen, welke hy met veel oordeel en
vrymoedigheid beantwoorde; gevraagd zijnde, waarom hy bevreesd was geweest
herwaards te komen, zeyde hy geen vrees gehad te hebben; men vroeg ook uit hoeveel
lieden zijn kraal bestond, maar hy gaf geen uitsluitend antwoord hier op, en toen
men zig na zijn verlangens voor het vervolg van tijd informeerde, zeide hy te
wenschen, om even gelijk voorheen, rust en goede behandeling onder de Christenen
te kunnen genieten, en een plaats te worden aangeweezen om zijn levensonderhoud
te verzeekeren, stellende daartoe

1) De vestiging der familie Moolman dateert van 1748.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

137
eene plaats aan deeze zeyde der Chamtouwsch rivier voor. De gouverneur verzogt
hem te beduyden, dat het hem en de zyne beter was een stuk lands meer by de
menschen geleegen te hebben, om de Hottentotten met meer promptheid te kunnen
beschermen, maar uit welke reeden weet men niet, bleef hy op zijn verzoek staan,
hy leyde veel redelyke goede begrippen aan den dag en schijnt zeer genegen te zijn
onder billyke voorwaarden en de verzeekering van goede trouw van de kant der
Boeren, met al de oproerige Hottentotten, die volgens zijn zeggen hetzelfde verlangen,
in hun midden weder te keeren, om tegens billyke belooning en behandeling hun te
dienen en te verhuuren.
Het weder meer bedaard en beter dan gisteren zijnde, ligte het schip de Verwachting
deeze morgen zijn anker om de baay in te lopen. Een half mijl van wal bleef hy
leggen en zond een chaloup na land, waarin zig de luyt: Alberty en eenige jagers
bevonden van het detachement voor herwaards gedestineerd; het kost hier
ontsachelyke moeyte door de branding aan wal te komen; de chaloupen risqueeren
alle oogenblik óf verbryseld te worden óf om te slaan; de tweede aan wal komende,
raakte door de zwaare kaatsing der golven vol water, voordat zy ontladen was, dat
geen best vooruitzigt geeft tot het debarquement der goederen. Wy hoopen egter dat
de sterke branding van heeden bloot een gevolg zal zijn geweest van het onstuimige
weder dat sints twee dagen heeft plaats gehad, en de zee spoedig beter geleegenheid
tot ontlading van het schip zalaan bieden. De eerste boot bragt voor den gouverneur
en de andere heeren brieven van Kaapstad meede; de generaal vond onder de zyne
verscheide uit het moederland komende, beneevens een menigte couranten en
nieuwstydingen van belang zo uit de republiek in 't byzonder als van Europa in 't
generaal; de major von Gilten schreef de missive (zie bylage Litt. R.) aan den
gouverneur.

Donderdag den 12 Mey.
Donderdag den 12 Mey. Deeze morgen hadden wy een tweede conferentie met Claas
Stuurman in het byzijn van de commandant en de hr Van Reenen, by welke
geleegenheid de verzeekeringen aan hem werd herhaald, dat men het voorleedene
zoude vergeeten, en men voor de Hottentotten goede wetten zoude maaken, welke
hun bescherming en veylige woon plaatzen zoude verzeekeren De wapens van
Engeland werden door ons ingeruild tegens een ringkraag van de republiek, en ten
onderpand der goede vriendschap werd hem eenige geschenken, bestaande in
spiegeltjes en messen gedaan, daar zy zeer meede tevreeden waaren; nadat dit
afgelopen was is Claas
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Stuurman, cum suis in gezelschap van Stols, en eenige andere burgers van hier
vertrokken, om de andere Hottentots en Caffercapiteins aan deeze zyde der Vischrivier
op te zoeken om by de gouverneur meede te komen spreeken etc. De heer Van Reenen
en Capt. Paravicini namen eene informatie wegens een mishandeling aan een der
Caffers ook hier tegenswoordig door T. Ferreira gedaan, (zie annotitie van klagten
onder datum 12 Mey.)
De gouverneur schreef eene missive (bylage Litt. S. aan Thomas Ferreira en ontfing
het daar annexe antwoord (Litt. S.)
De commandant van het schip de Verwachting capt. Correck kwam heeden van
boord, en deed een bezoek aan de gouverneur welke hem ten eeten verzogt; de
geëmbarqueerde troupen kwamen alle aan land, de branding veroorzaakte egter, dat
zy zulks tot aan den hals toe in 't water moesten effectueeren, wilde men de chaloupen
niet zien verbryzelen; weinig der ingeladene goederen konde heden aan wal komen.
Den avond werd doorgebracht met schryven en opstellen te maaken.

Vrijdag den 13 Meij.
Vrijdag den 13 Meij. Zeederd den vroegen morgen schreef de generaal onophoudelijk
brieven, zo aan den commissaris generaal (sub. Litt. T) als de volgende (Litt. U) aan
den capitein der Verwachting Correck, aan T. Ferreira (Litt W.) waarop de annexe
antwoorden. In 't byzonder ook eene missive aan den gouverneur-generaal en Raaden
van Neerlands Indiën (Litt. X,) welke den zeecapit: Correck zal meedeneemen. Men
ging heeden voort goederen uit 't schip de Verwachting te lossen.

Zaterdag den 14 Mey.
Zaterdag den 14 Mey. Heeden arriveerde een zendeling van de Caffercapitein Jalouze
met een kopere plaat, waarop het Engelsche wapen, gelijk aan die welke de
Hottentotsche capitein Claas Stuurman om had, maar iets kleynder; in zijn gezelschap
was een ander Caffer zonder schild door de capitein Sambeé, oom van koning Gaika
gezonden, alsmeede een Hottentot grooter en minder leelijk als die natie gemeenlijk
is met zijn moeder, vrouw en twee kinderen van zijn geslacht. De Hottentot zeyde
reeds lang in Cafferland geweest te zijn onder capitein Botman, dog de andere kende
de naam van die chef niet. De oude Hottentotten zeide, dat zy van gebrek in het
Cafferland het niet konde houden, en zy wederom verlange onder de Christenen te
zijn; de Hottentot en zijn vrouw waren op zijn Caffers versierd.
De zendeling van Jalouse was dezelfde, die reeds eenige tijd te vooren hier geweest
was om na de komst van den gouverneur te infor-
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meeren, en die juist een dag voor onze komst vertrokken was; hy had nu niet op
nieuws zijn chef gezien, maar zijn volk hadden hem doen retourneeren, op de berigten,
die zy van des gouverneurs aankomst hadden bekomen; onze gezanten had hy den
13e bejeegend. De zendeling van Jaloese had een intelligent voorkomen, scheen met
faciliteit en promptitude te spreeken; de Hottentot, die ons de heer Van der Kemp
tot tolk bezorgde, scheen daartoe de nodige bekwaamheid te hebben. Vragende of
hy wist, dat de Hollanders de oude bezitters des lands weder hier waaren? antwoorde
hy zulks wel te weeten; of zy verlangde met dezelve in vriendschap te zijn? dat zulks
hun verlangen was; of de Caffercapiteinen hier zoude komen? dat hy zulks niet
geloofde, dat zy zig zo verre zoude wagen, schoon hy verzeekerd was, dat hun geen
kwaad zoude geschieden. Waarom hy dan had durven wagen hier te komen? hy zeyde
niet bang te zijn, en ten anderen, dat het hem kon bevoolen worden ‘en was bevoolen’,
maar dat de capitein zelve niet bevoolen wierd, en dus meester van niet te koomen.
Hem werd kost gegeeven en gezegd tot nader roepen te blyven. Zoo wy gisteren een
menigte brieven schreeven, was zulks gantsch niet minder op deeze dag; den
gouverneur schreef aan de Raad van Politie (Litt. Y.) aan de militaire administrateur
(Litt. Z.) gelijk ook aan de capt. Correck (Litt. Aa) en aan den Conseillé Privé Grand
(Litt. Bb,) alle welke brieven, gelijk meede die aan zijn Ed. famille des avonds van
den 15e werden ingepakt en per courier des morgens van

Maandag den 16 Mey
Maandag den 16 Mey afgezonden. Deeze dag occupeerde zig de gouverneur met het
concipieeren van eene instructie voor eene commissie, welke zijn Ed. voorneemens
was te benoemen tot het negotieeren van rust en vreede tusschen de Caffers en
weerspannige Hottentotten; deeze instructie beneevens de geleybrief aan deeze
commissie zijnde de heeren Dirk van Reenen, de capitein Paravicini de Capelli en
capitein Alberty is hier bygevoegd (sub. Litt. Cc) Overigens werd deeze dag
doorgebragt om voor des anderen daags arrangementen te neemen, zijnde het plan
de Zoutpan hier in de nabyheid te gaan bezoeken, 's avonds vertrok een wagen
derwaards om ons middagmaal aldaar vooraf in gereedheid te brengen. Twee jonge
lieden van het commando bragten den gouverneur eene jonge levendige tygerkat
present, welke zy in de duynen hadden gevangen; haar vel is volmaakt getigerd als
van de tyger zelve, zy schijnt zeer boosaardig te zijn, men zegd, dat zy wel de groote
van een patrijshond krijgt.
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Dingsdag den 17 Mey.
Dingsdag den 17 Mey. 's Morgens met het vroegste aanbreeken van den dag, maakte
zig de gouverneur en het gezelschap, vergezeld van de bevelhebber der troupen alhier
en den capt. Alberty, en de burgercommandanten gereed, te paard de Zoutpan, circa
4 goede uuren van fort Frederick geleegen te gaan bezigtigen. Wy reeden de weg
op, welke na Graaff Reynet leyd, onderweegs zagen wy weder twee plaatzen leggen,
welke geduurende de onlusten zijn verwoest; kort by de laatste doorwaden wy de
kleyne Zwartkopsrivier, en een half uur van deeze de groote, er was weinig water in
dezelve op de plaats daar wy ze doorreeden. Het spoor liep verder door een
kreupelbosch aan wederzijden de weg, tot wy in eens verrast wierden door het gezigt
van de gantsche pan; het was zeer interessant dit wondervoortbrengsel der natuur te
bezigtigen. De hr Barrow in zyne opgave van dezelve heeft zeer naauwkeurig gezien,
en doet volgens onze gedagten de zuiverste beschryving die men verlangen kan. Wy
refereeren ons ook volkomen aan zijn geposeerde en zullen hier blootelijks byvoegen,
dat wy de pan rondwandelde en zulks in een uur min 3 minuten; de kom was niet
diep met water, het strand bestond bloot uit couches zout, de bovenste, welke wy
aflichte, zal een duim dikte bevatten, de zyde van de pan, daar de wind de kabbeling
van het water heen drijft, legd overdekt van sneeuwwit zeer fijn zout van hetwelke
wy eenige zakken meede namen. De steenen hier en daar in de pan leggende waren
ter duims dikte omtrokken met een korst zout, de crystalisatie van het water is zeer
spoedig, overal waar zulks aankwam, het zy aan kleederen of andersints wierd zulks
dadelyk door de zon tot een wit zout geformeerd Wy vulde een fles met dit water en
namen dezelve met ons, om ook hiermeede een proeve te doen; wy wisten aan de by
ons zijnde Africaanen geen juister denkbeeld van onze veldijss1) te geeven dan deeze
Zoutpan; het lykend hagelwit alsof een dunne sneeuw over ons ijs legd, daar de boven
uitsteekende overdekte steenen zeer aardig toe contribueeren.
Wy namen op de oever van de Zoutpan ons middagmaal en reeden na het zelve
terug, houdende eene meer lings afloopende weg na de mond van de groote
Zwartkopsrivier, welke wy een tijd lang cottoyeerde. Wy bezigtigden deeze mond
en bevonden dat alweder gelijk by alle andere, een bare2) zand het inkomen van het
geringst vaartuig belettende. Wy hielden op onze terugtocht vandaar het strand der
zee tot onze weg, het welk zeer vlak en makkelijk te bery-

1) Dunne laag ijs, waaronder zich geen water bevindt.
2) Zandbank v ó ó r een haven of riviermond.
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den was, ontdekkende geene klippen maar een veel sterker branding dan by Fredericks
Fort.

Woensdag den 18 Mey.
Woensdag den 18 Mey. Des morgens schreef de gouverneur de missive (Litt. Dd.)
aan den burger Th Ign. Ferreira. Vervolgens kwamen de commandanten der burgers
zijn Ed. een bezoek geeven, by welke geleegenheid hun de instructie tot de
vreedeonderhandelingen werd voorgelezen, welke zy zeer scheenen en zeide te
gouteeren. Deeze instructie werd ook heeden aan de daartoe benoemde heeren Van
Reenen, Paravicini en Alberty uitgereykt, met de daarby gaande geleybrief.
Heden retourneerde de burgers Stolts, Vogel, cum suis, die by de Caffercapiteins
't Conga, Sambee, Jalouse en Tholyeer we l ontfangen waaren, ieder deezer
opperhoofden liet eene vette os slagten om zyne Christengasten te onthalen. Te
vergeefsch hadden zy na de zig noemende Hottentotsche capiteynen Bouwezak en
Trompetter gezogd, de evengenoemde Cafferchefs beloofde egter dat zy vijf dagen
daarna zijnde den 21 deezer beneevens den Caffercapitein Habanna aan de
Zondagsrivier zoude komen en hun best doen Bouwezak en Trompetter te vinden
en mede te brengen. Zy verzogten, dat de gouverneur zig mede derwaards wilde
begeeven, als durvende zy niet wel wagen tot in de Algoabaay te komen; zy wisten
dat het land weder aan de Oude heer Compagnie was teruggekeerd, en verlangde
oprecht na vreede, zeggende niet wel met koning 't Gaika te zijn, en deeze hen dikwerf
vee ontroofde, dat zy gehoord hadden, dat Gaicka de burger Hendrik Janzen van
Rensburgh1) had laten verzoeken, om gezamentlijk de Caffers, die zig aan deeze zyde
de Groote Vischrivier bevinden, aan te vallen. Wynige oogenblikken na de aankomst
van Stolts kwam de door hem aangekondigde boodschapper van 't Conga in
gezelschap van Bootsman Stuurman, broeder van de Hottentotsche capt. Stuurman
ook in de baay aan, welke dezelfde boodschap als de burgers kwam doen. Men
verzorgde hem van kost en vooral van brandewijn.

Donderdag den 19 Mey
Donderdag den 19 Mey werd de zendeling van t' Conga met eenige kleynigheeden
die hem zeer aangenaam waren, beschonken, en gevraagd of hy den volgende dag
in gezelschap van den gouverneur na zijn chef ryden wilde, hetgeen hy met genoegen
accepteerde, waarna de burger Stolts met hem een wandeling ging doen. Het Asiatisch
schip de Verwachting trok eenigsints zyne aandagt na zig, de aankomende chaloupen
welke goederen debarqueerde, en door de sterke

1) De vestiging der familie Jansz. van Rensburg dateert van 1708.
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branding snel reysde en daalde, deed hem wonder opzien; op het aanbod, dat men
hem deed om na boord te gaan, bedankte hy met op te merken, dat hy niet gaarne
over het water wilde. Toen hy de casernen passeerde, zag hy juist de troupen eeten,
dat hem zeer beviel, alsmeede het fort Frederick. De gouverneur vraagde hem, of hy
uit de canonnen die hy bewonderde, wilde zien en horen schieten, hetgeen hy
verlangde, maar zonder teekens van bangheid, sprong hy by het schot schielijk op,
floot met een zeer lange ademhaaling, zyne ooren vasthoudende na de zyde ziende
daar het canon na toe gericht stond, vroeg hy na den afstand, waarop men wel kon
schieten, en hoeveel menschen men wel te gelijk kon raaken; hierop werd hem als
afstandsteeken ver voorby het schip opgegeeven, en honderd menschen (als kunnende
in eens doodgeschoten worden) genoemd, hetgeen hem niet verwonderde. De
gouverneur hem vragende of hy nog een canonschot wilde hooron, bedankte hy daar
met veel gebaarden en buygingen voor. By zijn teruggaan van het fort ging hy
andermaal in de cazernen, en merkte op, dat de Caffercapiteins ook volk hadden, die
geen gebrek leyde, maar dat het een grootmagtige capitein moest zijn, die zoo veel
en zulk een rijk volk onder zig heeft, dat hy niet begreep hoe een ieder tusschen
zoveel goederen het zyne kon vinden. De blinkende knoopen van de jagers trokken
byzonder zijn oplettendheid, en zeide, dat als ieder hunner hem er slegts een enkelde
gaf, dat hy dan eene groote menigte zoude hebben en zy ook nog veel overhouden.
De goude epaulettes van den gouverneur trokken zyne aandagt meede na zig; op het
naauw bezien en betasten, floot hy even zooals by het bezien der fraaye kleeding der
jagers in de casernen. Hy vroeg om brandewijn met verklaring dat niets hem meer
plaisier deed; hy zey in gebroken Hollands: 't is al te lekker1) voor mijn.’ De naam
van deeze zo veel oordeel schynende te hebben Kaffer is t' Nacabanée, zijn ambt is
zoals de colonisten het noemen heemraad by de capitein t' Conga; hy is een man van
een vry hooge statuur, middelbaare jaaren, welgemaakt en een geassureerd
voorkomen, heeft vier vrouwen en zeyde, nu hy deeze alle had gekocht, niet veel
vee over te hebben. Zyne kleeding bestaat in een tygervelle cros op de eene schouder
samengeknoopt, en agter langs zijn rug onder de andere arm na beneden afhangende;
hy had acht zeer schoone yvoore ringen (uit een stuk ieder) boven de elleboog van
de linke arm, aan de regter had hy boven de hand een kopere ring en een andere
boven de elleboog. Om zyne lendenen twee snoeren kleyne

1) heel erg lekker.
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Pl. 7
Blz. 142
Hottentot Andrec Zwart Boye
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ronde koopere oogen van kopere plaaten, in kleine ruitjes gesneeden en dat in 't
formaat van kraalen opgerold; om zijn hoofd had hy een krans van byna een duim
breed, gemaakt van proper in punten uytgecampaande1) blaauwe en witte kleine
coraalen, opverscheide draaden gereegen en tegens elkaar vastgehegt; boven op zijn
hoofd een overeindstaande vlok paarde of bokkehaar met een leedere riemtje, waaraan
verscheide kopere knoopen vastgemaakt, en aan zijn regterbeen onder de knie een
krans kopere opgerolde coraalen. Voor de borst had hy een aan coraalen hangende
ronde kopere gedreeven plaat daar het bovenste gedeelte van het wapen van den
Engelschen generaal Dundas op staat, hetwelk hy van den landdrost Maynier,2)
beneevens de naam van Andrec Zwartboy bekomen had.
De loots van het schip de Verwachting liet hem met een verrekyker na het schip
zien, hy lagte zeer en zeyde, dat hetzelve schielijk na hem toekwam. Een horloge
verbaasde hem, hy bezag het op alle zyden, en op het hooren tikken van hetzelve
floot hy zeer lang.
Men was den gantsche dag bezig de manschappen en wagens in gereedheid te
brengen om des anderen morgens na de Zondagsrivier te gaan; 's avonds ten 5 uuren
byna, vertrok deeze train uit 14 wagens bestaande vooruit, onder geleyde van den
luit: Alberty met 56 jagers, en den lt. Gilmer met 9 dragonders, welke beneevens een
menigte jonge lieden tot escorte meede gingen. Met het aanbreeken van den dag van

Vrydag den 20 Mey
Vrydag den 20 Mey ging den gouverneur meede na het rendezvous aan de
Zondagsrivier hebbende buiten zijn gewoon gezelschap nog den major Von Gilten,
den capt. Alberty en chirurgijn major Weber by zig. De gouverneur, die reeds als
geen goed voorteeken hield, niets van Jansen Van Rensburgh of Coenraad de Buys
te hooren, wierd aan de Cuga, daar wy eene halte hielden, verrast door de komst van
Van Jaarsveld met 4 burgers uit de verafgeleegene districten; deeze kondigde met
de overige de vreugde der ingezeetenen aan, dat de colonie wederom Hollandsch
was, en dat wy op een uur afstands Rensburgh met een groote 100 man zoude vinden,
die den gouverneur te gemoete kwamen. Jaarsveld3) rapporteerde ook Cd de Buys
gesproken te hebben en dat koning Gaicka wenschte de gouverneur te ontmoeten en
zig ten dien einde na de Vischrivier zoude begeeven; men brak spoedig op om de
coursse te vervorderen.

1) In den vorm van een klokvormige franje.
2) De vestiging der familie Maynier dateert van 1745.
3) De vestiging der familie Van Jaarsveld dateert van 1711.
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Een half uur wegs afgelegd hebbende, vonden wy acht bejaarde burgers te paard
staan, die door Van Rensburgh waren gedetacheerd om de gouverneur te begroeten;
en hem aan te kondigen, dat hy met zijn volk het genoegen zoude hebben, de
gouverneur na 's lands gebruik met saluutschooten te ontfangen, hetgeene dan ook
korte tijd daarna geschiede; juist passeerde onze wagens op eene vlakte welke in de
twintig in getal zijnde, deeze vereeniging van menschen en train een fraay aanzien
gaf. De burgers verklaarde, dat de vreugde overgroot by een iegelijk was om weder
Hollandsch bestier te zien; de gouverneur sprak veele hunner met vriendelijkheid
aan, en deelde hun zyne verlangens en verwagtingen, beneevens zyne inzigten tot
herstelling van geluk en vreede meede. Het genoegen wederzijdsch scheen vry
algemeen, en wy gingen alle te zamen een en hetzelfde leger aan den oever van de
Zondagsrivier betrekken in de nabuurschap der kraal van Claas Stuurman en eenige
Caffers.
Onze Caffer heemraad van t' Conga, den zendeling Nacabanée deed deeze reys
meede, bewonderde hetgeen hy zag, dog scheen meer dan eens blyken van
ongerustheid te geven, welke tog telkens weder met vertrouwelyke verzeekeringen
gestild wierdenen in lachen deeden keeren; men zeide hem, dat die menigte niets
dan vreede gezind was, zijnde slegts het gewoon convoy als de gouverneur van het
land reysde. De gouverneur onderhield verscheide van de nieuw aangekomene
burgers, welke de voorzorge hadden gebruikt om over de 200 schapen meede te
brengen, als verwagtende dat de bezetting van Algoabaay die zoude behoeven. Een
lyfeigene van den gouverneur vond op het veld naby eenige struyken een koker met
verin de twintig vergiftige pylen, de koker bestaat in een dun uitgeholde boombast,
de pylen zijn van rietjes van anderhalve voet lengte vooraan met een yzere hartswyze
gevormde punt. Capt. Stuurman zond een groote gevlogte mand met zoete melk aan
den gouverneur tot geschenk; verscheyde Caffers kwamen door nieuwsgierigheid
gedreeven het camp zien; alle waren zeer in hun schik om op schaapenvleesch en de
by hun zo geliefde brandewijn onthaald te worden.
Des avonds souppeerde den burger Rensburgh by den gouverneur en zijn
gezelschap confirmeerde hetgeen de Cafferchefs aandeeze zyde der Vischrivier
hadden gezegd, namentlijk: (dat Gaicka hem zoude hebben laten vragen om vereenigd
een oorlog tegens dezelve te beginnen) Rensburgh zeide, dat hy er niet ingekomen
was, en dat hy de begeerte van zijn nieuw en wettig gouvernement wilde kennen.

Zaturdag den 21 Mey
Zaturdag den 21 Mey De legging van ons camp en de inrichting
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van hetzelve is merkelijk schooner dan die welke wy tot hiertoe betrokken, de oever
van de Zondagsrivier is zeer hoog en doet op deeze stroom zeer laag nederzien; het
camp1) dat teegenswoordig gantsch militairsch is aangelegd, heeft het front na de
rivier, de Hollandsche vlag waayt van voor de gouverneur's tent, voor welke behoorlijk
eene jagerwagt gesteld is; de train staat na vereysch agter het front, alles zamen
genomen gelykend het na een kleyn leger.
De gouverneur had heeden eenelange conferentie met Rensburgh, om deeze, welke
kundig met het Cafferland is zyne bedoelingen te openbaaren. Zijne Ed. gaf hem
eenige inligtingen omtrend de middelen welke hy wilde gebruiken om eerst vreede
met deeze natie te maaken, en dan is 't mogelijk rust, ordre en geluk voor het
inwendige der colonie daar te stellen; het scheen, dat deeze burger de voorneemens
van den gouverneur zeer gouteerde en zyne betuigingen van oprechte vreugde doen
zijn Ed. wenschen, dat zowel hy als de nu bygekomene menigte het hunne tot het
volbrengen dezer gewigtige taak, door eensgezinde pogingen zullen ondersteunen.
By deeze geleegenheid leyde Rensburgh den gouverneur de hier annexe lijst (Litt.
Ee.) over, bevattende de naam en het getal der lieden wiens plaatzen zijn verbrand
en vernield. De capitein Stuurman kwam heeden met een groot getal zyner craal, zo
mans, vrouwen als kinderen den gouverneur een welkomstbezoek geeven, eenige
handen vol tobak aan deeze dames deed hen allen vergenoegd weder vertrekken.
Ook kwam den caffer heemraad Nacabanée, welke den nagt aan zijn craal had
doorgebragt weder te voorschijn, by zig hebbende twee andere Caffers en een bastard
Philip Buys genaamd, welke voor den capitein t' Conga tot waarteeken2) van
vreedelievendheid een bottel wijn en brandewijn, beneevens eenige kleinigheeden
kwam vragen; wy gaven hem dit alles en daarenboven een stuk papier met het cachet
van den gouverneur. Zy verzeekerde ons dat t' Conga al zeederd daags te voren aan
de overzyde der rivier was geweest,

1) Zie de platen behorend by: Lodewijk Alberti, De Kaffers aan de Zuidkust van Afrika, Natuuren Geschiedkundig beschreven. Amsterdam, 1810, met gegraveerde platen door L. Portman
uitgegeven bij Maaskamp. Een Franse vertaling is van 1811. Alberti werd zwaar gewond op
Java als Brigadier tegen de Engelsen, 10 Augustus 1811, bij Meester Cornelis, getroffen
door drie kogels De Opperbevelhebber ontmoette zijn vriend toen deze naar een ambulance
werd gebracht. Naar zijn graf zocht ik tevergeefs. In het begrafenisboek No 173 in het
Landsarchief te Batavia staat vermeld: Lodewijk Alberti, Brigadier en chef van de Etat Major
bij het voormalige Gouvernement, begraven Weltevreden 12 Juni 1812 voor rekening van
zijn broer Fredrik Alberti uit sterfhuis op Jacatra bij heer Thaalman. Hij heeft dus lang
geleden.
2) Teeken van echtheid.
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wagtende na de andere capiteins, dat zodra deeze zoude zijn gearriveerd zy te samen
zoude aankomen. Wy lieten hem vertrekken met bovengezegde waarborgen.
Den burger J.C. Greeling1) kwam by den gouverneur eene klagte doen, op annotatiën
van klagten (folio.... onder datum 21 Mey aangeteekend te vinden).
Nog kwam een verzoek van Johannes Hendrik Bosch2) aan den gouverneur (zie
meede annotatiën van klagten).

Zondag den 22 Mey.
Zondag den 22 Mey. Heeden morgen kwam weder eenige Caffers meest uit
nieuwsgierigheid om het leger te zien; de gouverneur schreef een brief aan den
commandantgeneraal der Landlieden Botha en de andere commandanten (zie Litt.
F.f. hier annex.)
Den commandant Botha was gisteren met den burger Stols na den Caffercapitein
t' Conga aan de overzyde der Zondagsrivier gegaan om te zien wat belette, dat hy en
de andere Caffer bevelhebbers niet te voorschijn kwam; heden middag retourneerde
gezegde commandant in gezelschap van twee Caffers, zijnde de een de tolk vant'
Conga en de andere by de troep van Sambeé behoorende. Botha rapporteerde, dat
hy t' Conga op drie uuren afstands van hier gelegen vond, welke hem extra vriendelijk
had ontfangen en gezegd, dat er niets aan haperde dan het arrivement der andere
capiteins; hy zond ook dadelijk van zyne lieden agteruit om hen tog aan te zetten
spoedig op te komen. t' Conga scheen zeer na de vreede te verlangen, te meer omdat
Botha hem beduyde, dat onze magt thans door de eensgezindheid der inwoonders
grooter is dan tydens de Engelschen, omdat toen de colonisten onder malkaar waren
verdeeld. Hy scheen dit zelfs te begrypen, en was daarom zeer geneigd den oorlog
geeindigd te zien. Onder de Caffers, die kort daarna aankwamen, was er een die ons
verzeekerde dat Tholy reeds by t' Conga was aangekomen, en dat wanneer de andere
niet gaauw kwamen, zy beide tog op morgen wilde opkomen. Deeze nieuwe
Caffergezanten wierden weder met brandewijn als na gewoonte voorzien. Nademiddag
onthaalde zy ons op een dans na hunne 'lands wyze, de mans stonden in twee ryen
agter elkanderen gearmd continueel opspringende onder het geeven van eentonig
geluyd en gebrom, de vrouwen liepen op de maat van dit brommend gezang, dat zy
accompagneerde ronds om de springende mans, makende eenige koene draayingen
en trillingen van het lighaam, de mans waren moedernaakt, dog de vrouwen behielden

1) De vestiging der familie Greyling dateert van 1727.
2) De vestiging der familie Bosch dateert van 1668.
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hunne crossen om, overigens was den dans altijd hetzelfde, wordende tusschen beide
door een verheffing van gezang opgewekt. Eenige toonden ons het werpen met
assegaayen, maar het kwam ons voor, dat zy of de kunst willen verbergen of minder
accuraat met dit wapen treffen kunnen als wy verwagten. Wy verbeelden ons, dat
men een aankomende assegaay met een hout zeer goed kan afslaan; hunne verste
afstand was 60 treeden en dan zeer ongewis.

Maandag den 23 Mey
Maandag den 23 Mey tegens omtrend 10 uuren kwam er eene boodschap dat de
Caffercapitein Tholy op weg was na het leger te komen; kort daarna verscheen hy,
by zig hebbende een ander capt. t' Chachow genaamd, en een twintigtal Caffers. De
gouverneur deed hem eenige vragen betreffelijk de aankomst der andere capiteins,
en hy verzeekerde, dat zy spoedig stonden te komen; Zijn Ed. zeyde hem dat zodra
deeze alle present zoude zijn, hy dan over de zaaken zoude spreeken, zodat den capt.
Tholy zyne komst bloot als een bezoek uit nieuwsgierigheid wierd aangemerkt. Men
wees een verblijf aan onze zwarte gasten, en deeden een koey slagten, dat hen zeer
scheen te behagen; zy bekwamen ook tobak, pypen en brandewyn, daar zy niet minder
greetig in toetasten. Tholy verlangde zeer om presenten te ontfangen, en op 't
antwoord, dat zulks zoude geschieden, zodra de onderhandelingen met alle te zamen
zoude zijn afgelopen, vroeg hy om ze dan maar eens te mogen zien, men oordeelde
zulks egter niet nodig.
Tholy is een man van een groote stature, grof, welgemaakt, een plat physionomie;
men kon ook aan zyne kleeding geen ander onderscheid zien dan dat hy een cros van
tygervel om had. Tegens den nademiddag vertrokken zy weder na een naby geleegen
kraal van 't Conga, welke zy beloofde dat s'anderen daags vast zou mede komen. In
den voormiddag had de gouverneur eene conferentie met de commissie der
vreedesonderhandelingen en alle de burgercommandanten, waaronderthans ook
Rensburgh en Strydom beide uit Graaff Reinet, aan deeze twee laatste werd in 't
byzonder de instructie voor de vreede voorgeleezen en in 't generaal eene explicatie
van eenige articulen, daarin door den generaal gedaan. Na den eeten deed den generaal
met de meeste officieren van het gezelschap een tour te paard en bezogt de craal van
den Hottentotsche capitein Claas Stuurman; zijn Ed. informeerde zig by deeze na
het een en ander, en byzonder na de oorzaak zyner rebellie, de aanleidingen hiertoe
waren volgens zijn zeggen grove mishandelingen; hy noemde eenige burgers, die
voornamentlijk tot de gantsche twist tydens de Engelschen zoude
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hebben meede gewerkt, en juist deeze burgers zijn op honderd zestig uuren afstands
van hier reeds in dit slegte dagligt gesteld. Het kwam ons voor, dat wanneer deeze
Stuurman meer taalkunde had en hierdoor faciliteit bezat zig goed te doen begrypen,
zyne vertellingen misschien wel licht zoude verspreyden in zaken, die nu niet te
voorschijn zullen komen. 's Avonds werd de gouverneur kennis gegeeven, dat iemand
der burgers zoude gehoord hebben, dat de broeder van Claas Stuurman in 't
voorbygaan uit het camp gezegd had, dat hy zijn broeder en de andere capiteinen
zoude waarschouwen, dat alles hier maar geschiede om hun te bedriegen, en zy dus
hunne voeten niet meer in ons camp moesten zetten De generaal liet dadelijk Claas
Stuurman en zijn broeder ontbieden, en liet by derzelverkomst deeze zaak onderzoeken
in presentie van den burger, die dit gehoord zeyde te hebben; de Hottentot negeerde
volkomen het gezegde, zodat men niet regt iets anders kon ter kennis bekomen, dan
dat het een particuliere ontevreedenheid van deeze Hottentot was omdat een Christen
tegens de Hottentotsche meiden sterk gevloekt had; wy zonden Stuurman weg met
eene heusche vermaning geene nieuwe ongereegeldheeden te beginnen.

Dingsdag den 24 Mey.
Dingsdag den 24 Mey. Heeden morgen vroeg kwam een Caffergezant ons melden,
dat de gezamentlyke Caffercapiteinen op den aantocht waren het leger te komen
bezoeken; den burgercommandant, Botha en den burger Stolts gingen na de overzyde
der rivier hun tegemoet. Na verloop van een uur kwamen deeze terug, zonder evenwel
Cafferchefs meede te brengen; zy zeiden, dat deeze geen vertrouwen genoeg bezatten
om in ons camp te komen, zodat men na eenige tijd geraadpleegt te hebben, besloot
eene tweede commissie derwaards te zenden. De gouverneur benoemde hiertoe de
capiteins Paravicini en Alberty beneevens twee der burgercommandanten; deeze
deeden hun best de Cafferchefs over te halen in het leger te komen, dan op alle de
propositiën van geruststelling kreegen zy niets ten antwoord dan dat zy bevreesd
waren by de wagens te komen, verzoekende, dat den gouverneur tog na hun toe wilde
ryden. Men zogt hun te beduyden, dat de generaal reeds zo verre was gekomen, en
niets dan herstel van vreede en vriendschap in zijn zin had, en zy dus geen vrees
behoefden te voeden. Alles wat men ook deed, was vergeefsch, zy bleeven stijf by
hun verzoek, en toen men hun zeyde, dat de generaal dan dadelijk zou vertrekken,
scheen zulks nog hunne ongerustheid te vermeerderen.
De heeren voornoemd waren dus genoodzaakt byna onverrigter
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zaaken terug te komen, en deeden hiervan verslag aan den generaal, welke een
convocatie der commandanten en andere heeren beleyde om hunne opiniën te hooren
omtrend hetgeen nu te doen overbleef; unaniem waren zy van gedagten dat geen
einde aan de zaak zoude komen, indien zig de generaal de moeyte niet wilde geeven
zelfs de rivier te passeeren, en hun te gaan spreeken; zijn Ed. niets dan het welzijn
van het land beoogende, en alle consideratiën ter zyde stellende zeyde bereyd te zijn,
ook deeze, hoezeer anders ook niet overgaarne, stap te willen doen, zodra zulks konde
strekken tot bereiking der algemeene wensch na rust en ordre. Zijn Ed. zond dezelfde
heeren weder terug na de Cafferchefs om dit zijn voorneemen aan hun bekend te
maaken, en hun aan te maanen, om nu ook van hunne zyde op een aan te wysen
plaats te verschynen, tegens des anderen daags morgen om negen uuren. Zy maakte
wederom eenige zwarigheid, de positie tusschen de bosschen, die zy thans occupeerde
te verlaaten, en op de vlakte te komen; dog verspraken na veel zwarigheden gemaakt
te hebben op de bepaalde tijd en plaats te zullen komen, waarmeede de heeren dan
ook genoegen namen en rapport kwamen doen. In de voorleeden nagt schoot een der
Boeren welke op zijn wagen leide te slaapen een wolf, welke een schaap aan de
wagen hangende, zogt meester te worden. Ons legerplaats is van dit gedierte en van
jakhalsen zeer rykelijk omringd, zy ontrusten meenigmaal met stoutheid de ossen
en paarden tot tusschen de tenten door.

Woensdag den 25e Mey
Woensdag den 25e Mey maakte zig de gouverneur, welke de voorledene nagt zeer
onpasselijk wierd, evenwel gereed om met de militaire officieren, de commandanten
en verder gezelschap, geëscorteerd door een detachement dragonders en eenige jagers
na de bestemde plaats te vertrekken. Eenige diergeene die den vorigen dag by de
Caffers waren geweest, gingen vooruit om te zien, waar zy zig bevonden; wy vonden,
dat zy dien nagt niet op de ordinaire plaats hadden doorgebragt, maar in een naby
zijnde craal, waar zy ook nog waren. De gouverneur wagte hun byna een uur op de
vlakte, totdat de tolken met veel moeyte hun eindelijk zoveel moed inboezemde om
schoorvoetende langs de bosjes kruypende te voorschijn te komen. Den capitein t'
Conga reykte aan den gouverneur de hand, t' welk dan ook de andere capiteins Tholy,
Jalouse, Sambée, t' Cachow deeden, zy zetteden zig vervolgens in een halve kring
op de grond neder; de gouverneur deed hun door tolken overbrengen, dat hy op hun
verlangst daar verscheen, om hun te toonen, dat hy welmeenend vreede met de Caffers
wilde maken en vroeg hun of zy nu nog bang
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waaren, en waarom zy zulks geweest zijn; tot antwoord kreegen wy, dat zy zeer blyde
waren de gouverneur te zien, en zig nu ook gerust stelde, dat er vreede zoude zijn,
maar dat zy te bang waren, om in het camp te koomen. De generaal zogt hun te doen
verstaan, dat zy door de menigvuldige Caffers, die in ons leger zijn geweest, nu al
gerust moesten zijn, dat men geen kwaad wilde; zy gaven hier weinig gehoor aan,
en repetteerde continueel, dat zy te bevreesd waren, voegende hierby, dat terwijl de
gouverneur nu daar present was, men ook aanstonds alles kon zeggen, wat op het
hart lag. Men ontwaarde, dat het byzijn van Salomon Ferreira, welke uit zigzelve en
zonder toestemming van den gouverneur was meede gereeden een zeer onaangenaame
gevoel by hun veroorzaakte. De gouverneur besloot dat ook voortaan niemand ergens
meede zoude gaan, dan diegeene, welke speciaal door zijn Ed. daartoe waren genodigd
en benoemd. Het was niet mogelijk hun aan 't begrip te brengen, dat zulk een zaak
niet in een half uur kon worden afgehandeld, en zy dus nu gerust moesten medegaan,
zy kwamen op het denkbeeld, dat nu de gouverneur hun de hand had gegeeven en
eenige pypen present had gedaan, alle de zaaken ook dadelijk een eynde hadde
genomen, en de vreede nu volkomen gevestigd was; te vergeefsch zeide men by
herhaaling, dat men nog veele arrangementen over de belangen van het land moest
maaken. Zy antwoorde maar dat de gouverneur dat nu oogenblikkelijk wel kon doen.
Tot ongeluk was de onpasselijkheid van onze generaal veel toegenomen, zodat het
byna niet mogelijk voor zyn Ed. was te spreeken; de Cafferchefs altyd begrypende,
dat de vreede nu klaar was en alles in ordre, maakte zig op om te vertrekken, zodat
men begon te vreezen, dat men geen gewenscht gevolg van alle deeze moeyte zoude
zien. De generaal was verpligt na het leger te keeren, als kunnende byna niet langer
te paard zitten zonder sterk te souffreeren, om dog nog eene tentame te doen ging
de heer Van Reenen, de capiteins Paravicini en Alberty en eenige der commandanten
nog terug, en kreegen de Caffers weder tot staan; zy waren evenwel reeds weder in
hunne oude positie tusschen de bosschen teruggekeerd.
De heer Van Reenen maande hun tevergeefsch nog aan om by den gouverneur te
koomen, wy vroegen hun, wat dog hunne vrees zo had doen toeneemen; zy begonnen
met meer openhartigheid te spreeken en verhaalde gehoord te hebben, dat lieden van
onze zyde samenspande met Gaicka en Buys om, terwijl deeze hun van de zyde der
Vischrivier zogt te vernielen, de onze hun van deeze zyde zoude aan-
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vallen. Wy verklaarde hun, dat wy wel verre van hun eenig kwaad te willen doen,
bereyd waaren, indien zy zulks begeerde hun met Gaicka te bevredigen, en zy ons
ten dien eynde eenige lieden van hunne kant moesten derwaards meede geeven. Zy
hadden wel ooren om zig met Gaicka bevreedigd te zien, maar tot het meedegeeven
van gezanten kon men hun nog niet overhaalen, zy zeyde dat de gouverneur hen
zonder deeze meede te neemen, wel kon doen weeten, als hy iets goeds voor hun
met Gaicka kon overeenkomen.
Zy wilde toen weder absoluut vertrekken, zeggende dat in den tusschentijd dat zy
beezig waaren met praaten, hun vee en goed door het volk van Gaicka wierd geroofd,
en zy dus zonder uitstel derwaards moesten gaan. Wy zogten hun met beloftens over
te halen om nog een dag te blyven, zy antwoorden geen leevensmiddelen by zig te
hebben, dog dat byaldien wy hun iets konde toezenden, zy dan nog nadere dispositiën
van den gouverneur zoude inwagten. De heeren, teruggekeerd zijnde, liet de
gouverneur de heer Van Reenen en al de burgercommandanten by zig nodigen; zijn
HoogEd. legde hun de moeyelijkheid van het onderhandelen voor, vragende voorts,
wat hunne gedagten waaren. Zy waaren zeer verleegen goede raad voor te brengen,
en beriepen hun altijd op de goede voorstellen van den gouverneur. Deeze evenwel
wilde zien, wat weg zy zoude voorslaan tot bereiking van het groote oogmerk, zijn
Ed. liet hun al de tijd om de zaaken te overweegen, dog kreeg door hun geen meer
ligt in 't geval om hun dan tog te toonen, dat hy gaarne wilde zien of Africaanen
alleen de schikkingen konde tot stand brengen, betuygende, dat weezendlijk niets
hem aangenamer was, indien zy het alleen konde te regt brengen, dan hiervan eene
blyde toeschouwer te zijn. De heer Van Reenen, de commandanten Botha en Linde
gingen dan weder na de hoofdplaats der Caffers en traden op nieuws in
onderhandeling, de instructie wierd hun tot leydraad meede gegeeven; zy namen uit
dezelve de zodanige articulen als in de teegenswoordige omstandigheeden na hun
inzien alleen met vrugt konde worden te berde gebragt, nalatende zodanige articulen
als zy begreepen, dat (op dit oogenblik te doen) schadelyke gevolgen voor hun land
konde hebben.
De Hottentotsche capitein Stuurman, welke heden by de laatste onderhandeling
zijn best deed mede tot het goede te werken, schijnt zig aan zyne belofte te willen
houden om de rustte helpen bevorderen. 's Avonds kwamen eenige lieden aan wiens
hoofd Hans Trompetter, tot de troep van den zig zelve opgeworpene Hottentotsche
capitein
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Bouvezak behoorende in ons leger, de gouverneur liet hun weeten dat zy na deeze
weder moesten keeren en hem zeggen, dat zo hy zig op zigt van den last dadelijk by
den gouverneur vervoegde, hy dan pardon zoude erlangen, en zulks niet doende zou
aangemerkt worden als een struykrover en wederspanneling, en als zodanig worden
behandeld.

Donderdag den 26 Mey.
Donderdag den 26 Mey. De heer Van Reenen en de commandanten hierboven
genoemd reeden deeze morgen weder na de overzyde om de pointen, die zy vermeende
nog te moeten reguleeren met de hoofden der Caffers over een te komen, (zie het
annex rapport van deeze heeren); hier onder was voornamentlijk hun te persuadeeren
om drie à vier lieden van hun met ons na koning Gaicka meede te geeven, waartoe
zy dan eindelijk besloten, geevende egter maar een persoon, die de Hollandsche taal
ook magtig is, zijnde een bastard Platje genaamd. De heeren konde hun volstrekt
niet persuadeeren, nog voor het vertrek de gouverneur by de wagens te komen zien,
zelfs niet om de presenten, welke voor hun in gereedheid waren gebragt in persoon
te komen halen. Twee hunner waagde dit egter, namentlijk den capt. Tholy, en een
jonge capiteyn, broeder van Sambée; de overige zonden gezanten om hun goed te
haalen, gelijk wy dan ook voor t' Conga, Jalouse, Sambée en t' Chatchow aan hun
mede gaven. Zy gaaven ons ten waarteeken van vreede twee ossen ten geschenk,
zijnde zulks, zo zy zeggen, hun brief van vreede; de gouverneur accepteerde dezelve
en destineerde ze om na Kaapstad over te laten brengen. Den Hottentot Claas
Stuurman, welke heeden ook weder met de heeren na de Cafferchefs was geweest,
en op zyne wyze zijn best deed, hun tot een en ander articul te persuadeeren, ontfing
van de gouverneur een present, gelijk dat der Cafferhoofden, bestaande in kopere
plaat, spiegels, messen, coralen en dergelijke snuysteryen. Een menigte gemeene1)
van Caffers en vrouwen innondeerde heden ons camp, meerendeels om wat te
beedelen en te eeten. en daar wy tog nu de zaken zo verre afgehandeld zagen, en dus
op morgen na de Algoabaay wilde retourneeren gaven wy deeze laatsten dag maar
aan byna alle om geen ontevreedenheid agter te laaten. De nodige toebereydselen
tot ons retour wierden heeden met alle spoed gemaakt, gelijk wy ook

Vrijdag den 27 Mey
Vrijdag den 27 Mey 's morgens circa acht uuren ons camp opbraken, en met het
gezelschap te paard afreeden, neemende dezelve weg, die wy derwaards gekomen
waaren.

1) Niet-opperhoofden, gewoon volk.
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Zaturdag den 28 Mey.
Zaturdag den 28 Mey. Heeden morgen schreef de gouverneur eene missive, (zie
bylage Litt....) aan de heer Van Reenen; zijn Ed. had een byeenkomst met den
commandant Van Rensburgh, by welke geleegenheid hy zig na onze verdere reysroute
informeerde en verscheyde andere zaaken met deeze afhandelde. Eenige der
landlieden, welke ons tot hier verzelde, kreegen permissie van den gouverneur weder
na hunne wooningen terug te keeren; een deezer, Ignatius Muller genaamd, wierd
door den generaal tot veldcornet van dit district benoemd, en kreeg de hier annexe
missive tot aanstelling en instructie, zijnde hem tot provisioneele rigtsnoer daarby
gegeeven copie missive door den gouverneur den 10 April aan den landdrost Faure
te Zwellendam geschreeven.
De gouverneur had des avonds eene lange conferentie by de heer Van der Kemp,
zo over de huishoudelyke inrichtingen der Hottentotten, als over de locale plaatsing
van zijn instituut; by de missive van gisteren wierd de heer Van Reenen verzogt des
anderen daags eene bekwaame plaats daartoe uit te zoeken, dat dog uit hoofde van
het Pinxterfeest geen plaats konde hebben.

Zondag den 29 Mey.
Zondag den 29 Mey. De hier bygevoegde secreete missive (Litt....) werd aan de heer
Van Reenen geschreeven. Den burger Thomas Ignatius Ferreira kwam de gouverneur
verzoeken om zig na de Chamtousch rivier1) te mogen begeeven om koorn in te
gaaren, dog wierd aangezegd om de nadere permissie hiertoe af te wagten.
De gouverneur schreef eene missive (Litt....) aan Gabriël Stoltz betrekkelijk het
terugkeeren der lieden na hunne plaatzen. Ook eene missive (Litt....) aan den major
Von Gilten, omtrent de veldcornet Ignatius Muller en den missionaris Van der Kemp.
De loots van het schip, de Verwachting, kwam hedenavond de ordres van den generaal
vragen, als zullende morgen met een der terugkeerende wagens na Kaapstad
retourneeren, zijn Ed. schreef eenige regelen aan den commissaris generaal en aan
desselfs famille, en gaf den loots buiten deeze nog eene missive (Litt....) voor den
landdrost Faure te Zwellendam, verzoekende daarin aan denzelve om den loots verder
te willen bezorgen. Onze wagens werden heeden ingespannen, en onderzogt of er
reparatien aan nodig waaren, ten einde dezelve zo spoedig mogelijk te doen.

Maandag den 30 Mey
Maandag den 30 Mey bragt den gouverneur en zijn aide de camp geheel met schryven
door, zijn Ed. concipieerde en reikte een supplement tot de instructie voor den
commandeerende officier van de

1) Gamtoos Rivier.
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Algoabaay uit, met eene geleybrief (beide onder Litt....) waarby nog gevoegd eene
copie van den brief aan den veldcornet Muller. De generaal stelde op ingewonnen
advies van de heeren Van Reenen, Botha en Linde eene missive (Litt....) nopens de
zaak van Thomas Ignatius Ferreira de oude en zyne huisgenooten, concipieerde de
besluiten van provisioneel exil voor deeze, en zijn zoon Stephanus Andries Hercules
en zijn behuwdzoon Petrus Hendrik met deeze zyne vrouw Martha, (zie Litt....)
beneevens een dergelijk besluit over Jan Arend Rens (Litt....) waarvan hy copie zond
aan den commissaris generaal (Litt....) en van 's gelyken aan de landdrosten van
Zwellendam en Stellenbosch (zie Litt....) Aan deeze laatste was het besluit tegens
Ferreira niet gevoegd. By deeze expeditie na Caapstadt zond den gouverneur eene
missive aan den commissaris generaal (Litt....) daarby voegende eene copie van de
supplements instructie hierboven gementioneerd.
De heer Van Reenen was heden morgen op authorisatie van den generaal met de
commandanten Botha en Van Royen den burger Oosthuysen en den missionaris Read
weezen zien na een geschikt locaal1) ter plaatsing van het instituut der Hottentotsch
school; by zijn retour en verslag daaromtrend schreef de generaal eene brief aan den
missionaris Van der Kemp, hem daarby de concessie toestaande van een plaats
geleegen tusschen die van Thomas Ign. Ferreira en de wed. Scheepers, geevende die
op verzoek van de heer Van der Kemp den naam van ‘Bethelsdorp’, (zie deeze missive
Litt....) In antwoord op zyne annexe missive aan den gouverneur den 13 Mey
geschreeven, deeze concessie en een copie daarvan, met een geleybrief (Litt....) aan
den major Von Gilten, werd

Dingsdag den 31 Mey
Dingsdag den 31 Mey aan zijn Ed. gezonden. Tegens een uuren na de middag
paraisseerde voor den generaal en de officieren van het detachement alhier, beneevens
de heeren Van Reenen, den burger Th. Ign. Ferreira de oude aan wien het op gisteren
vervaardigde besluit in presentie van deeze heeren werd uitgegeeven, latende hem
eene quitantie (Litt....) teekenen, ten bewyze dat hy die voor zyne zoonen daarop
omschreeven, ontfangen had. Jan Arend Rens2) compareerde daarna en ontfing ook
van den gouverneur zijn besluit van exil na Stellenbosch, geevende de generaal aan
deeze, gelijk ook aan Ferreira eene serieuse aanbeveeling tot rust, en tot de stipste
uitvoering deezer maatregel.

1) terrein.
2) De vestiging der familie Rens dateert van 1761.
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Den burger Gerhardus Oosthuysen1) eenige dagen geleeden verzogt hebbende een
plaats tot zijn verblijf, gaf de gouverneur hem heden eene erf genaamd
Paapebiesfonteyn, geleegen by het fort aan de overzyde van Bakkersrivier (zie Litt....)
De generaal authoriseerde den major Von Gilten om de zwarte beschuit, welke hier
voor den gouverneur disponibel legd, en waarschynelijk zoude bederven, gedeeltelijk
aan het Hottentots instituut, gedeeltelijk aan Claas Stuurman en noodleydende uit te
reiken, (zie de daarover geschreevene missive Litt....).
Den chirurgyn majoor van het detachement schreef eene brief aan den gouverneur
(Litt....) voor notificatie aangenomen en gehouden in advijs.
De generaal ontfing twee missives, eene van den commandant Botha en de andere
van den commandant Van Royen (Litt....) verzoekende indemniteit voor slagtvee,
dat door hun tydens de commando's aangekogt, aan hunne gecommandeerde in
subsistentie gegeeven, en thans wederom geëyscht word, welk verzoek den generaal
uit hoofde dat dit vee in lands dienst is gebruikt niet heeft vermeend te moeten
weigeren, en dus heeft geaccordeerd en aan voldaan.

Woensdag den 1 Juny.
Woensdag den 1 Juny. Deeze morgen werd voornamentlijk doorgebragt om onze
wagens te laden en tot de reis, welke wy op morgen hier uit de baay denken te
vervorderen in gereedheid te brengen, welke tegens een uur circa vertrokken. Den
dag werd overigens na de middag gebeezigd om alle nog niet afgedaane zaaken ten
einde te brengen. De gouverneur door een afgeschreevene van gage Johan Carel
Giese genaamd, verzogt zijnde om by en omstreeks de baay een koornwatermolen
te mogen stigten, reed met de heer Van Reenen derwaards om het locaal in
oogenschijn te neemen; by desselfs retour schreef hierover de generaal het annex
besluit (Litt....). De gouverneur schreef aan den major Von Gilten eene missive
(Litt....) waarby zijn Hoog Ed. zyne wyze van zien omtrent het handeldrijven van
militairen aan den dag legde. Den missionaris Van der Kemp zond eene missive
(Litt....) aan den generaal, daarin zynen dank betuigende en in antwoord doende
strekken omtrent het op gisteren ten zynen opzigten genomen besluit. Nog vond den
gouverneur goed een hier annex besluit (Litt....) omtrend het door de ingezeetenen
in huur neemen van Caffers genomen, wordende by hetzelve zulks expresselijk
verboden.

1) De vestiging der familie Oosthuysen dateert van 1702.
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Donderdag den 2 Juny
Donderdag den 2 Juny ten half acht uuren des morgens, reed de gouverneur met zijn
ordinair reisgezelschap, beneevens den major Von Gilten en capitein Alberty uit de
Algoabaay, na alvorens van de andere officieren aldaar en particulier van de heer
Van der Kemp afscheid genomen te hebben. Deeze laatste had zig expresselijk hoe
ziekelijk ook, op een wagen geplaatst om den gouverneur eene behoude reys te
wenschen. Voor het afryden ontfing den gouverneur nog van de doctor Wehr de
hierannexe missive Litt....) Zijn Ed. wierd by het afryden door het fort gesalueerd
en wy vervorderden onze reyse, gaande en passant op een paar uuren afstands van
de baay het voor het Hottentots instituut gedestineerde en uitgegeeven locaal
bezigtigen. Wy reeden vervolgens dezelfde weg als toen wy de Zoutpan gingen
bezien, houdende aan de Cugarivier ons middagmaal. In onze verdere schoft na de
Zondagsrivier hielden wy eene meer na zee geleegen byweg, die men ons zeyde
nader te zijn, dat de ondervinding ons dog niet leerde. Wy vonden hier onze op
gisteren vooruit gezondene wagens en sloegen aan de overzyde ons camp.

Vrijdag den 3 Juny.
Vrijdag den 3 Juny. De burgers Van Jaarsveld en Kruger gingen uit naam van den
gouverneur met eenige kleine geschenken voor Gaicka vooruit om aan deeze en aan
de Buys het naderen van den generaal aan de Vischrivier aan te kondigen, en circa
8 uuren zaten wij ook op en vervolgde onze reys. Aan de Courangrivier, een spruitje
van de Zondagsrivier voorzagen wy ons rykelijk van water om reden wy zulks den
gantschen dag niet tegen zoude komen, het traject aldus van water ontbloot is eene
afstand van 8 à 9 goede uuren. Het land tusschen de Zondags- en Bosjesmansrivier
is heuvelachtig zonder klipachtige gebergtens; hooge ruggens en mooye vlaktens
wisselde onze weg af. Onze jagers hadden deeze dag een ruym veld voor deeze
liefhebbery. Wy zagen duysende springbokken, en het menigvuldige schieten en
telkens by de wagens brengen van dit wild amuseerde ons zeer, wy bevonden 's
avonds in ons camp komende, dat het gezamentlyke reysgezelschap een aantal van
54 springbokken en 2 hartebeesten hadden tehuis gebragt. De heer Van Reenen en
eenige andere maakte jagt op eene trop van circa 50 quaca's,1) een soort van wilde
paarden; zy gelyken zeer op dit dier, zijn van een yzabelle couleur, de kop en hals
tot op de schoft met zwart juist als de zebra gestreept, en eene zwarte streep, welke
van de overeynd staande maanen over de rug in zijn witte staart eindigd.
De hr. Van Reenen schoot een derzelve, maar de verre afstand tot

1) quagga
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aan de wagens was oorzaak, dat wy ons moeste vergenoegen met een nauwkeurig
gezigt en het dier op de plaats moesten laten leggen. Wy kwamen circa 7 uuren aan
de Bosjesmansrivier en sloegen daar onze tenten, het vee was zeer dorstig, en de
paarden waren uit hoofde van de gedane jagt redelijk vermoeyd.

Zaturdag den 4 Juny.
Zaturdag den 4 Juny. Om ons vee eenigsints de fatigues van den vorigen dag te doen
vergeeten, bleeven wy in ons camp tottwee uuren nademiddag; wy kreegen 'smorgens
een bezoek van een menigte Caffers, welke hunne craal op een half uur afstands
vandaar hadden, wy zagen onder hun twee mans en even zo veel vrouwen, die in
hun gezigt sterk van de kinderziekte1) geteekend waaren. De gouverneur informeerde
zig by hun, wanneer deze in hun land regeerde; zy antwoorden, dat dit verscheide
jaaren geleeden was, en toen een groote menigte, zo mans, vrouwen en kinderen
waren weggerukt. De vrouwen zien er beter, ook zindelyker na ons begrip uit, dan
de Hottentottinnen, zy waren zeer in hun schik, toen zy een weinig tabak kreegen.
De generaal ruylde voor de rariteit eenige van hunne assagaayen, een soort van
werpspies tegens kopere plaaten en coraalen, waarop zy zeer verzot zijn, 't hooren
en zien van een zakhorlogie verwonderde en verblyde hun uittermaten, vooral toen
men hun deed begrypen, dat het met de loop der zon in verband staat. Na de
middagmaaltijd, waarop den gouverneur de commandanten genodigd had, spande
wy voor en passeerde de rivier, welke niet zeer diep is, en in dit jaargety geen sterke
drift2) heeft; terzyde af legde de kraal hierboven gezegd. De gouverneur reed te paard
derwaarts om ze te bezigtigen, de hutten welke ook eenigsints beter geconditioneerd
zijn dan die der Hottentotten leggen op een hoogte in een kreupelbosch. Wij vonden
hier eenige vrouwen, welke uit nieuwsgierigheid uit kwamen kruypen, en die er
tamelijk wel uitzagen. Op zyde van de hutten waren drie mans beezig leedere schilden
te bereyden, zy snyen dezelve overal rond, en slaan met een ronde steen een lange
tijd op het leder, dat op de grond legd, om het schild de concaviteit te bezorgen; zy
scheenen hierin zeer handig en yverig.
Wy reeden deeze namiddag nog twee uuren verder aan een kleyn waterspruytje,
leggende tusschen twee hooge ruggen. Wij sloegen ons camp op de verlatene veeplaats
van de weduwe Scheepers staande op een deezer heuvelen. Al dadelijk na onze
aankomst alhier,

1) pokken.
2) stroom.
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vonden wy eene troep Caffers, aan welke de gouverneur eenige tobak, coraalen en
messen uitdeelde. De avond was zeer schoon en minder koel dan de voorgaande.

Zondag den 5 Juny.
Zondag den 5 Juny. 's Morgens omtrend 8 uuren reeden wy af door zeer grasryke
velden onze reys voortzettende, de heuvelen of ruggens wierden meenigvuldiger,
zelfs zommige derzelve vry ongemakkelijk voor de wagens. Den dag was fraay, wy
hielden ons middagmaal aan het zogenaamde Hofmansgat, een ruyge kloof tusschen
steyle, klipachtige gebergtens, waar een straal zoet, dog thans niet zeer zuyver water
vloeid. Het was byna 4 uuren, toen wy aan de Nieuwjaarsdrift arriveerde; een half
uur boven de plaats, daar wy ons leger sloegen, vereenigen zig de Bosjesmansrivier,
de Nieuwjaarsrivier en het water uit Hofmansgat.

Maandag den 6 Juny.
Maandag den 6 Juny. Onze tour, die wy heeden te maken hadden, niet zeer groot
zijnde, was het omtrent half tien uuren, toen wy te paard klommen; even beneden
ons camp passeerde wy de drift, die zonder water was, lopende de weg door meer
style klipachtige gebergtens dan gisteren. De commandant Rensburg liet op verzoek
van den gouverneur een stuk massauw hout hakken, dat wy nog op geene plaats
elders vonden; dit hout is in wendig yzerhard, hebbende een byna onzigtbaar kleine
pit of hart. Eenige lieden van ons gezelschap waren 's morgens zeer vroeg vooruit
gereeden om te zien of in de buurt ook buffels of olyphanten te vinden waren. Wy
vonden hun tegens den middag weder, dog zonder hun doel bereikt te hebben. Wy
hielden onze halte op de helling van een berg, en zette ons in een bosch, dat in de
kloof daar bezyden legd neder, daar het zeer frisch en aangenaam was. Wy zagen
hier voor de eerste maal een groote blaauwe aap, dog hy was te slim en te gaauw en
ontsnapte ons in 't bosch. Wy vonden hier weder het massauw hout, waarvan
hierboven is gemeld. Op onze verdere togt van heeden, bejegende ons niets
interessants, wy passeerde het Zwarte water, een stroom, die in dit jaargety niet veel
beduydend is, en op de plaats, daar wy hem overtrokken ten eenemaale droog was.
Byna twee uuren verder stelde wy ons camp op 1450 passen van een valley, rondsom
met steyle hooge boorden omgeeven, en vrij goed water opleeverd. De naam van
deeze plaats is de Mestkraal van Schalkwijk1) en legd naby de Bosjesmansrivier.

Dingsdag den 7 Juny
Dingsdag den 7 Juny 's morgens ten 9 uuren reeden wy van dee-

1) De vestiging der familie Van Schalkwijk dateert van 1661.
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ze plaats en hielden cours naar het O.N.O; tegens den middag passeerde wy de kleyne
Brakrivier, welke geheel zonder water was. Het land wierd hier vlakker en bestond
uit carrogrond. Men zag en doode deeze dag weder eenige springbokken; aan de
overzyde der Brakrivier zijnde, kreegen wy ten eenemale vlakte, die voortduurde tot
op de plaats van ons nagtverblijf, zijnde eene plaats van H.J. Rensburg, leggende
aan de Kleine Vischrivier, welke wy aan de regte hand van ons hadden, en die op
een afstand van een half uur agter ons de Brakrivier opvangd, om zig met deeze een
uur verder in de Groot Vischrivier te ontlasten. Ter linke hand hadden wy circa drie
quartier uur rydens de Boschjesmansrivier, welke langs een hooge rugge landwaards
wegloopt; hier weder verder van de Vischrivier afwykende. Onze tenten werden op
de hoogte nedergeslagen naby de Kleyne Vischrivier, welks water zeer koel en zoet
was, en snel over een bed van zeer ongelyke leyachtige klippen vloeyd; de oevers
zijn ter deezer plaatze sterk met hout bewassen. Wy hakte uit hetzelve een stronk
zogenaamde vaderlandsche wilge, een dito carru hout, en een stam hout dat de
inwoonders ‘Wagt een beetje’ noemen, dit laatste is een soort van doorn en zeer klein
smal blad hebbende. Deeze dag woey een sterke noordoostewind, nu en dan met
reegen verzeld.

Woensdag den 8 Juny.
Woensdag den 8 Juny. Den voorleeden nagt wierd ons camp door een groot aantal
wolven en jakhalzen bezogt; zy ontrustede verscheyde malen het vee, zelfs dat aan
de wagens vastgebonden stond. Een der boeren kwetste een hunner, welke tog niet
in zijn magt viel, maar het verder gevaar ontkwam, slegts een spoor van bloed
nalatende. De plaats, waar wy campeerde, niet rijk van gras voorzien zijnde, was dit
oorzaak, dat onze ossen op een verder afstand waren gedreeven om voedzel te vinden;
hieruit volgde, dat wy pas ten half tien uuren afreeden. De weg was minder effen
dan gisteren, egter niet moeylijk, het weder was zeer ongunstig, de O.N.O. wind
hield aan, en tegens den middag viel er een onophoudelyke reegen, welke eensdeels
om het zwaare stof tog zeer dienstig was. De jagers doodde deeze dag weder een
aanmerklijk getal springbokken, welke hier het gantsche veld als overdekken, onder
deeze gedoodde bevind zig eene geheele witte bok, welke als iets zeldzaams aangezien
word. Verscheide der landlieden zeyden, dat zy dezelfde bok hier meermalen gezien,
dog vergeefsch getragt hadden hem te vangen. Wy streeken zyn vel af, hetwelk de
gouverneur verkoos te bewaaren. Teegens den middag zagen wy aan onze linke hand
de afge-
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brande plaats van de oude Gousse1), zijnde de eerste plaats van het district van
Bruintjeshoogte, hetwelke lings voor ons uit legd; ons voorneemen was nog drie à
vier uuren verder te ryden, dan tot de plaats van Geerkens, Ziekfonteyn genaamd,
maar de continueele reegens deeden ons besluiten alhier te overnagten, gelijk wy
dan ook ons leger nedersloegen.

Donderdag den 9 Juny.
Donderdag den 9 Juny. Deeze morgen kwam de commandant Strydom en eenige
anderen aan den gouverneur permissie vragen na hunne wooningen terug te mogen
keeren, hetwelk hen werd toegestaan. Onder de ons verlatende jonge landlieden was
er eene Smit genaamd, welke gisteren het ongeluk had met zijn paard te vallen en
zijn hand boven de pols te breeken, welke den doctor Passet zette en verbond. Het
was niet mogelijk deeze mensch te beduyden, dat hy onvoorzichtig zou doen heden
te vertrekken, te meer daar er in zijn district geen kundige heelmeesters waaren om
hem te helpen, hy vertrok met de andere. De commandant Rensburg had gezorgd,
dat er gisteren van Bruintjeshoogte, Zwagershoek en die streeken voor de wagens
van den gouverneur nieuwe span ossen ons te gemoete kwamen, met welke wy dan
tegens 9 uuren deeze morgen onze reys weder aannamen; evenals gisteren was het
guur en reegenachtig weer; wy gevoelden hier te meer het onaangename van, omdat
de carrogrond zeer glibberig was en de menigvuldige hoogtens, die wy heeden te
passeeren hadden zeer moeylijk voor de wagens wierden. Op den middag passeerde
wy eene verlatene plaats van Jan Strydom, leggende op eene hoogte; de weg was
hier zeer hol en hellende en geleyde met een lange klipachtige kloof derwaards. Wy
zagen in de verte de keten bergen agter welke Zwagershoek legd, gelijk ook de bergen
uit welke een spruyt van de Klein Vischrivier, Buffelhoeksrivier genoemd, haren
oorsprong krijgt. In de namiddag doorwade wy deeze rivier en bevonden ons
vroegtijdig op de verwoeste plaats van Willem Prinsloo aan de overzyde der Kleine
Vischrivier geleegen. De wooningen deezer plaats moeten aanmerkelijk groot geweest
zijn, de overgeschooten muuren duiden zulks aan; er staan nog veele boomgaarden
en tuynen, welke tog meede vervallen zijn. Deeze plaats voornamentlijk geschikt
voor feefokkery, bragt meede voorheen veel koorn en wijn op. Jammer is den staat,
daar zy zig in bevind. Onze tenten wierden naby deeze ruines opgeslagen ten einde
alhier te overnagten.

1) Gous.
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Vrijdag den 10 Juny.
Vrijdag den 10 Juny. Een zoon van den ontslagene gevangene uit het kasteel,
Marthinus Prinsloo1) genaamd, kwam deeze morgen vroegtydig in ons camp, een
menigte brieven voor den gouverneur medebrengende. De generaal ontring er van
de commissarisgeneraal, van desselfs famille ook uit de republiek, door den
procureur-generaal Beelaerts medegebragt. Deeze gaf ook by eene missive aan den
gouverneur kennis van zijn arrivement, den commandant Henry deed rapport van
het aankomen van twee compagniën van het.... batt. infanterie, beneevens de .... en
.... compe. van het battaillon. Alle deeze depeches, zoals ook de couranten uit ons
vaderland, deeden een groot genoegen. Ten acht uuren gingen onze tocht weder aan,
de wagens, handpaarden etc. wierden de naaste weg na de Groote Vischrivier op de
hoogte van Kookhuys gezonden, hetwelk een afstand van vier niet groote uuren voor
de ossewagens was, terwijl de gouverneur en zijn gezelschap beneevens de
commandanten een veel grooter tour deeden om het land te bezigtigen, en wel
voornamentlijk de plaats, waar men van gedagte was dat het stichten van een
bailluwschap, om de districten te verkleynen nuttig zoude kunnen zijn. De weg werd
over de bergen genomen, van welke de eerste zeer klipachtig en ongemakkelijk te
beryden was, evenwel verzeekerde de landlieden, dat de grond zeer goed voor vee
was. De eerste plaats, welke wy aantroffen en gelijk veele andere verwoest en verlaten
legd, was die van den veldcornet Erasmus; alhier vonden wy de famille van den
geamnesteerde Prinsloo, juist den ochtend aldaar ook aangekomen. Schoon de
bewoonders van het platteland meestal ongevoelig zijn, was deeze famille en die
welke hun omringde zeer aangedaan op het wederzien der oorden, die zy bewoond
hadden, en in welke zy na een reeks van wederwaardigheeden te hebben ondervonden
thans weder teruggekeerd waren; zy scheenen by uitsteekenheid vergenoegd den
gouverneur en zijn gevolg te ontmoeten. Deeze nam de geleegenheid te baate de
menschen met hun terugkomst te feliciteeren, en tevens minsaamst onder het oog te
brengen, aan welke oorzaken de rampen van het land en van hun lieden in het
byzonder toe te schrijven waren, hun terzelver tijd de goede inzigten van het
gouvernement voor het vervolg leerende kennen. Algemeen verzeekerde zy, dat het
ongeluk hun wyzer had gemaakt en bekende oprechtelijk schuld, wenschende voortaan
niets meer dan tot hun eigen welzijn met hunne wettige regeering meede te werken.

1) Zie Bijlage IV.
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Het is te hoopen, dat de indruk van het voorleedene en de voorneemens voor het
toekomende duurzaam zullen zijn, als kunnende alleen rust en voorspoed aan deeze
getysterde districten terugbrengen. Van deeze plaats wegrydende, hielden wy de weg
na de Boschberg, de gantsche dag door zeer schoon en vrugtbaar land loopende; aan
de voet van deeze berg op de geruineerde plaats van Trigard1) zagen wy weder
antilopes en een gezelschap aardige kleyne aapjes. De vlugheid der paarden en het
goede handig beklimmen der boomen door jonge boeren, maakte dat men drie van
deeze troep vong, welke den gouverneur aangeboden wierden en de reys verder
meede zullen doen. Kort daarna ontmoete men een kudde quacha's, maar het hout
en struyken belette dat men er van konde schieten. Het land heeft hier zeer veel het
aanzien van een collossaale stout aangelegde Engelsche tuyn. Het voornaamste woud,
dat aan de Boschberg legde en in een breede groote kloof extra schoon hout
voortbragt, is voor het meerder gedeelte afgebrand, de zwart verzengde boomen staan
nog, en geeven een veel somberer aanzien, als het hout in het noorden van Europa
des winters doet; even wel heeft dit lang nog ruymte van hout2), wijl de meeste klooven
van die berg er zwaar meede bewassen zijn.
De plaats van Trigard koomt als zeer geschikt tot plaatzen van een bailluage3) voor,
en wel, omdat het land in dien omtrek vrugtbaar en by uitsteekenheid goed voor
runderen, schaapen en paarden is; de Kleine Vischrivier kronkeld er langs en werd
heeden vier maalen door ons overgetrokken; de Boschrivier, welke geen lange loop
heeft (als uit die berg ontspringende) in de Kleine Vischrivier vallende, heeft evenwel
gestadig goed water. Niet ver van daar langs de plaats van de bovengenoemde
Marthinus Prinsloo loopt de Naudérivier over een bed van klippen zeer snel voort.
Men weet eens vooral, dat Africaansche rivieren Europische beekjes zyn; uit dit alles
ziet men, dat deeze oord ruym bewaaterd is, het hout in de nabuurschap staande,
konde goed voor nuttige ambachtslieden als wagemaakers enz. dienen, terwijl het
den aanbouw van huyzen zoude begunstigen, zodra eens beetere reglementen omtrend
de uitgave van plaatzen daargesteld zullen zijn. Want zo lange ieder huyseen uur
afstands van een ander afstaan moet, is geene groote bevolking, zo min als groote
industrie mogelijk. De leeningsplaatzen leggen, schoon thans verlaten, de eene aan
de andere; in deeze fraaye oord werd een champetre maaltijd

1) De vestiging der familie Triegard dateert van 1774.
2) Er is nog grote overvloed van.
3) Baljuwschap.
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gehouden na hetwelk onze weg door een bergachtig dog tevens vrugtbaar land na
het Kookhuys werd voortgezet; hier had men de bergen van het Kafferland reeds in
gezigt, leggende aan de overzyde der Groote Vischrivier, welke alleen in naam groot
is, en op deeze plaats byna droogvoets te doorwaden is. By onze aankomst vonden
wy het camp opgeslagen, hetgeen de tevreedenheid van deeze dag vermeerderde.

Zaterdag den 11 Juny tot Dingsdag den 14e
Zaterdag den 11 Juny tot Dingsdag den 14e viel er niets interessants voor; deeze
dagen werd metjachten enz. doorgebragt. Tot hiertoe vergeefsch na de komst van
koning Gaicka, Coenraad de Buys en andere wagtende; de gouverneur kreeg deezer
dagen een vel van een quacha ten geschenk en liet in de naburige kreupelbossen
eenige zoorten hout, daar groeyende, hakken om mede te voeren.

Woensdag den 15e Juny.
Woensdag den 15e Juny. des morgens circa half 9 uuren kwamen de burgers Van
Jaarsveld en Krieger, welke zoals hiervoor gezegd is, afgezonden waren om koning
Gaicka en De Buys van het naderen van den gouverneur na de Groot Vischrivier te
verwittigen aan het Kookhuys terug, aan den generaal rapporteerende, dat den
Kafferkoning hun vriendelijk had ontfangen, dog om de meenigvuldige onlusten in
zijn land zig niet zover van zyne residentie durfde verwyderen, maar dat Coenraad
de Buys op weg was herwaards te komen en drie deserteurs van het 9 Batt. jagers
mede brengen zoude om aan den gouverneur over te geeven; den generaal gaf last,
dat een detachement dragonders, aan wiens hoofd zig de jaagercapitein Alberty stelde,
deeze tegemoet zoude ryden en hun na ons camp opbrengen, Tegens den nademiddag
kwam Coenraad de Buys met een by zig hebbende Engelschman (welke voorgeeft
een particulier reyziger uit London te zijn) in onze legerplaats aan; op het eerste
abord scheen het den gouverneur, dat zyne physionomie niet sterk ten zynen voordeele
sprak, misschien vond dit zyne oorzaak uit een niet al te groot vertrouwen. Zyne
agterhoudenheid in de antwoorden deeden zulks vermoeden; een meenigte burgers
schaarde zich weldra rondsom ons, welke geleegenheid zig den gouverneur te nutte
maakte, om in deeze alle hun byzijn aan Coenraad de Buys de denkingswyze van
het gouvernement gedeeltelijk te doen kennen, en hen onder anderen te verzeekeren,
dat een iegelijk, welke met opzyde zetting van factietwisten, met yver en oprechtheid
aan de herstelling der rampen van dit land meede werken wilde, verzeekerd kon zijn,
dat ook het gouvernement van zyne zyde de personeele ongelijken van voorheen
gebeurde onlusten zoude vergeeten, en de
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goede welmeenende in zijn schoot wilde terug ontfangen, daar in een tegengestelde
onwilligheid der menschen ook het gouvernement kragts genoeg bezat dezulken,
welke de rampen zoude willen doen voortduuren, anderen ten exempel te doen
straffen, hoopende dat de gepasseerde en nog helaas bestaande rampen de lieden
wyzer gemaakt zou hebben voor het vervolg om eensgezind tot geluk der colonie
meede te werken. Nadat deeze receptie op deeze wyze was afgeloopen, kwam het
detachement dragonders met drie deserteurs der jagers opgereeden, zy werden dadelijk
overgegeeven, uit naam van Gaicka en Buys de clementie van den rechter
verzoekende. Zy werden in verzeekerde bewaaring gesteld en de twee buxen, welke
zy meedebragten, afgenomen, terwyl den capitein Alberty en den lieut: Gilmer werden
benoemd eene behoorlyke informatie over hun te houden, gelijk deeze twee heeren
dan ook al dadelijk ten uitvoer bragten. Het bleek hun dat het drie diergeene waaren,
welke uit ons camp aan de Wijnbergen gedeserteerd waren, zij hadden zig pas korte
tijd geleeden na het Cafferland begeeven, en zulks wel op bekomen naricht, dat de
gouverneur de Groote Vischrivier naderde.
Tot deeze tijd toe hadden zy zig by de boeren opgehouden, by welke zy hunne
kost verdiende met het oppassen van schaapen als andersints. De landlieden, welke
deeze hoogst nadeelige en streng verbodene schuilplaats aan deeze vagabonden
verleend hebben, zijn de navolgende, als: Frans Havelenberg, Christiaan Steenman,
knegt van Isaäc van Heerden1), beide woonende op deeze zijn plaats leggende in agter
Sneeuwbergen aan de Groote Vischrivier, Marthinus Pillier2) en Adriaan Banthom
op de plaats van Pillier, Roode Bank genaamd, leggende agter Sneeuwbergen aan
Groote Vischrivier; deeze deserteurs bragten drie paarden meede, welke zy stallen3),
twee van Marthinus Pillier en een van Christiaan Steenman. De reeden van hunne
desertie schreeven zy gedeeltelijk aan dronkenschap en mishandeling van
onderofficieren toe - (zie verder annexe informatie Litt....) De gouverneur had nog
naderhand eene conferentie met Coenraad de Buys in het byzyn van de heeren van
Reenen en Paravicini, doende hem eene meer uitgebreide opening als by desselfs
arrivement; vragende vervolgens na onderscheide zaken. De antwoorden kwamen
meest hier op uit, dat het moeylijk zou weezen eene minzaame schikking tusschen
de geëmigreerde Caffers en ko-

1) De vestiging der familie Van Heerden dateert van 1708.
2) De vestiging der familie Pillier dateert van 1788.
3) Gestolen hadden
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ning Gaicka te treffen, en deeze laatste gaarne zoude zien, dat de zogenaamde rebellen
door het gouvernement over de Vischrivier wierden gedreeven.
De gouverneur besloot nog twee à drie dagreysen verder te gaan, om Gaicka aan
de Katrivier (twee schoften van zyne residentie) te gaan spreeken, daar De Buys
verzeekerde, dat den Kafferkoning niets zo vuurig verlangde dan den gouverneur te
zien, overigens werd deeze byeenkomst tot morgen geadjourneerd om dan met overleg
zodanige inligtingen te krygen en middelen te beraamen, die het geluk der
volkplanting zoude kunnen bevorderen.
De commandant Rensburgh bragt den gouverneur eene leevendige lourie1) present,
welke door een zyner lieden gevangen was. De Buys bragt by zyne aankomst twaalf
Caffers meede, waaronder vier capiteinen van Gaicka met naame t' Enno Cassa,
Spondo en Umlao broeder van T'Holy (in de beschryving van Barrow, Maloo
genaamd) t'Enno is een zwager van Gaicka, dog heeft evenals de andere veel minder
tooysels als de Caffercapiteinen aan deeze zyde der Groote Vischrivier. Buys
verhaalde ook, dat de moeder van Gaicka, koninginne der Tamboeky Caffers gewis
meede na Kookhuis zoude gekomen zyn, ware het niet dat De Buys haar zulks om
de groote afstand afgeraaden had, als moetende zy evenals de onderdaanen van Zijn
Majesteit de weg te voet afleggen.

Donderdag den 16 Juny.
Donderdag den 16 Juny. Heeden morgen liet de gouverneur alle de commandanten
beneevens de burgers Krieger en Luuter (deeze twee laatste, omdat hun commandant
Van Rensburgh ter verzorging van nieuwe leevensmiddelen uitgereeden was) by zig
roepen; Zijn Ed gaf hun naauwkeurig den staat der zaaken, in welke wy ons bevinden
te kennen, hun declareerende, dat indien men voort wilde gaan de wetten op zulk
eene verregaande wyze te vertrappen, als tot hiertoe is geschied, er dan alvast geene
middelen ter redding te vinden zijn; Zijn Ed. bragt hun ook onder het oog, hoe
misdadig, gevaarlijk en tegen hun eigen belangen aan het is, deserteurs te huisvesten
niet alleen, maar nog de middelen te verzorgen om hun plan te volvoeren, daar de
zwaarste straffen op zulk een overtreeding van 's lands wetten bepaald zijn. Zij
avoueerde eenparig het strafbaare hiervan, beloovende dat zy hunne meede-burgers
zouden aanmaanen, voortaan en waarlijk tot hun eigen geluk gehoorzaam aan de
regeering en afkeerig van heerscheloosheid te zijn, als kunnende eene voortduuring
van deeze

1) Zuidafr. papegaai. (Zie Ch. Pettman ‘Africanderisms’).
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afschuwelyke hierachie1) niets dan de ondergang der colonie na zig sleepen, en de
inwoonders tot den laagsten trap van armoede, elende en vervolging brengen.
De Caffercapiteinen werden voor den gouverneur geroepen om de missiën van
Gaicka open te leggen, hunne zaaken kwamen meest overeen met de gezegdens van
Buys; de zwager van den koning ontfing van den gouverneur eenige geschenken en
werd afgevaardigd na Gaicka om hem en de koningin zyne moeder te verwittigen,
dat de gouverneur op morgen zyne reis na de Katrivier zou beginnen, en hem daar
ook vast wagte; zy waaren algemeen met de goede inzigten van den gouverneur in
hun schik, en zeyde, dat Gaicka het als een zyner grootste gelukken reekende, dat
den generaal zoveel geneegenheid voor zijn volk toonde, en ook zo een groote reys
had ondernomen.

Vrijdag den 17e Juny.
Vrijdag den 17e Juny. Deeze morgen byna 10 uuren reeden wy van Kookhuys de
Groote Vischrivier by ons camp passeerende; wy reeden in den beginne door zeer
klipachtige ongebaande weegen. Den gantschen dag hielden wy cours na het Zuyd
Oosten, de weg werd wel beter, maar leyde ons meestal over heuvelachtig land,
hetwelk voor het grootst gedeelte gebrand was. Wy zagen in 't verschiet links voor
ons de punten van de zogenaamde Caffersberg, steekende boven alle andere uit. Wy
zogten tegens den middag een plaats daar water was, de wildpaden, die altijd
derwaards loopen, bragten ons aan een lopend watertje de t'Coga genaamd, hier
vonden wy een paard, toebehoorende aan H. Potgieter, 't welk tydens de commando's
was agter gebleeven, en nu acht maanden lang in de wildernis had rondgezworven.
Deeze dag ontmoete ons een groote meenigte zoo quacha's, hartebeesten als
springbokken, onder anderen ook een troep wilde zwynen, op welke laatste
tevergeefsch jagt werd gemaakt; van het voorgenoemde wild werd een meenigte
gedood. Een onzer wagens storte heeden door de lompheid van den dryver by het
afryden van een rugge en viel in een precipice wel 20 voeten diep gantsch ten onderste
boven; de schade was gering, maar het geval retardeerde de train zodanig, dat het
reeds laat in de duysteren was, toen wy aan de rivier de Kaga genaaamd, onze tenten
sloegen. Een der jonge lieden vong in deeze nabyheid een jonge, levendige quacha,
na een allerliefst paardenveule gelykende. Naauwlijks waren wy gearriveerd of den
veldcornet Willem van Heerden kwam in ons camp ryden en verhaalde aan den
gouverneur, dat Caffers van een burger Nantus de

1) Anarchie.
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Beer genaamd een troep beesten hadden gestoolen, en dat deeze dezelve op een paar
uuren afstands van ons leger naby de Kleyne Kromme Rivier had teruggenomen, by
die geleegenheid 2 Caffers doodschietende; hy passeerde de hier annexe
verklaring(Litt....). De gouverneur kwam met de heer van Reenen en de vier
burgercommandanten (in de verklaring genoemd) overeen om den dag van morgen,
de komst van de commandant Van Rensburgh in te wagten, om deeze over het geval
te spreeken, als kunnende denkelijk eenig licht hierover spreiden.

Zaturdag den 18 Juny
Zaturdag den 18 Juny Volgens onze verwagting kwam den burger Rensburgh deeze
morgen eenige schaapen en garst meede brengende. De gouverneur verzogt hem het
geval omtrent de roof van vee te verhaalen, hy deed zulks in dezelfde zin als den
veldcornet Van Heerden, leggende eene schriftelyke verklaaring over van den burger
de Beer, (zie bylage Litt....). Rensburgh was van gedagte, dat de misdadige denkelijk
van die Caffers zoude zijn, welke by de vlugt van de Caffers capitein Sambée door
deeze waren agtergelaaten, en tot Gaicka terugkeerde; hoe het ook zy, de zaak bestaat
en maakt de maalstroom der verwarringen nog grooter. Coenraad de Buys had ook
een conferentie met den gouverneur en legde ter lecture van zijn Hoog Ed. een
menigte papieren over, zullende dienen ter opheldering van zijn gehouden gedrag.
Rensburgh legde ook eene missive over hem door zeeker Engelschman by Buys,
zijnde 13 Aug. 1798 geschreeven, copie deezer brief is hier annex (Litt....) kunnende
misschien eenig ligt geeven omtrend de bedoelingen van dien zogenaamde reyziger.
De gouverneur, deeze dag hier weeder moetende verzuymen, occupeerde zig met
het schrijven der annexe missive (Litt....) aan den major Von Gilten, met eene daarby
gevoegde voor den veldcornet Ignatius Muller (Litt....). De heer Van Reenen schoot
twee groene papagaayen en den burger Krieger in de nabuurschap van ons en wel in
het hout der rivier tegens welke het camp legd een fraaye tyger1) of once, wiens huyd
aan den gouverneur werd aangebooden.

Zondag den 19 Juny.
Zondag den 19 Juny. Circa negen uuren vertrokken wy van hier, onze cours meest
Z.O. ten O. neemende; ongebaande weegen en klipachtige ruggens was ons deel.
Wy zagen veel schoon grasveld en een meenigte wild; wy vleyde ons heeden een
groote dagreyse te doen, maar aan de t' Konabrivier, welke wy een tijd lang
cotoyeerde2) entegens een uur na de middag overtrokken, gekomen zijnde,

1) Luipaard.
2) Volgden.
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twyffelde de commandanten of wy aan onze voorgenomen legplaats wel water zoude
aantreffen, en wy moesten dus wel resolveeren alhier onze tenten neder te slaan,
hoezeer wy eenigsints gemelijk waaren, dat in steede twee dagen te zullen nodig
hebben tot agter de Katrivier, wy thans gewaar wierden, dat de weg langer was, en
door deeze teleurstellingen wel 4 schoften zullen doorbrengen moeten.

Maandag den 20 Juny.
Maandag den 20 Juny. Wy avanceerde deeze dag meest de cours van gisteren
houdende; twee à drie wagens der landlieden waren vooruit gereeden om een weg
te baanen. Het pad ging meest door vlaktens, welke zeer hoog met hooy stonden,
wordende deeze tusschen beide afgewisseld door streeken verbrand veld. Wy hielden
ons middagmaal naby een riviertje, de ...... genaamd; in die tusschentijd haalde onze
wagens ons in, de passage van het riviertje die eenigsints hol was, veroorzaakte, dat
een wagen storte, dog zonder schade zijn reys vervorderde. Wy arriveerde tegens
circa 4 uuren aan de Katrivier op eene plaats met veel doornehout begroeyd. De rivier
loopt niet snel, maar legd fraay tusschen een streek hout; men pretendeerd, dat zig
in dezelve altijd zeekoeyen1) ophouden; wy bespeuren tot hiertoe nog niet daarna
gelykende.
De gouverneur las deeze avond de overgelegde papieren en brieven van Coenraad
de Buys, by dezelve bevinden zig een memorisch verhaal (onder Litt....) van
gepretendeerde aan hem gepleegde onregten, zullende zyne verantwoording volgens
zyn gedagten daaruit blyken. Onder de overhandigde missives bevinden er zig twee
van den predikant Ballot, daarby De Buys aanmaanende in de colonie terug te keeren,
voornamentlijk ook twee missives geduurende de onlusten op Graeff Reinet aan hem
geschreeven door den commandant H.J. van Rensburg, (zie annexe copie derzelve
Litt.)

Dingsdag den 21 Juny.
Dingsdag den 21 Juny. Wy zouden heeden morgen onze reys weder voortgezet
hebben tot aan de plaats met koning Gaicka tot de byeenkomst geconvenieerd, maar
men berigte ons, dat de tour weinigstens nog 7 goede uuren met de ossenwagens
verder was, en men vooraf door de doornen eene weg moest kappen; dit gevoegd by
de vermoeyde staat in welke zig de meeste lieden hunne ossen bevinden, deed den
gouverneur besluiten op deeze plaats de komst van den Cafferkoning af te wagten,
zendende Coenraad de Buys en Krieger na hem toe om hiervan kennis te geeven en
zijn komst herwaards zooveel mogelijk te bespoedigen. 's Avonds kwam den burger
Krieger terug, berigtende dat Gaicka tot op een paar uuren was genaderd,

1) Nijlpaarden.
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maar dat zijn moeder uit hoofde harer zwaarte onder weegens van vermoeidheid was
blyven leggen, waarom zy verzogt op morgen een wagen of karre te mogen hebben.

Woensdag den 22 Juny
Woensdag den 22 Juny werd deeze onder geleide van den burger Krieger des morgens
vroeg na de oude koningin afgezonden. De gouverneur concipieerde heeden eenige
puncten, welke hy vermeende by het arrivement van den koning aan deeze te moeten
voorleggen. De burgercommandanten beneevens de hr. D.G. van Reenen werden
dezelve in eene byeenkomst ter beoordeeling voorgelegd, hunne gevoelens waren
eenpaarig, dat de vraagpuncten de eenige geschikte waaren, welke men konde doen,
en hoe zeer zy ook volkomen vrij waaren de grond hunner opiniën te zeggen, wisten
zy geene remarques op dezelve te maaken. 's Avonds kwam Krieger terug,
rapporteerende, dat de Cafferchef des anderen morgen vroegtydig na ons leger dagt
te komen, verzoekende dat de gouverneur eenige zyner officieren en dragonders te
zyner ontfangst wilde tegemoet zenden.

Donderdag den 23 Juny
Donderdag den 23 Juny De capt. Paravicini en Alberty, den Lt. Gilmer en eenige
dragonders reeden deeze morgen vroegtydig koning Gaicka tegen; zy troffen hem
op den afstand van een klein uur aan, reeds op weg na ons camp zynde. Na eene
korte conferentie met zyne capiteinen gemaakt en menigmaalen stilgehouden te
hebben, kwam hy onder geleyde van een meenigte Caffers met zyne moeder en
vrouwen in onze legerplaats aan; hy ging aanstonds met zeer veel vertrouwen na de
tent van den gouverneur, Zijn Hoog Ed. met heusheid de hand toereykende.1) Gaicka
is een man van circa 26 jaaren, zeer schoon gebouwd, een spreekend, zeer inneemend
gelaat en geassureerd voorkomen doen hem boven zyne onderdaanen uitmunten; hy
had eene byeenkomst by den generaal in welke hy ongemeen veel geest, vastheid
van caracter en in een Caffer buitengewoon schrander oordeel aan den dag legde.
Zyne moeder, eene vrouw van eenige jaaren, draagt ook op haar gezigt al de teekenen
van een redelijk gesleepen vernufd en geest, en gaf er in deeze onderhandeling
verscheyde blyken van. De kleedingen, zo van deeze vrouw als van den koning
verschilde in niets van de overige Caffers, alleenlijk had Gaicka eenige lange snoeren
fyne witte coraalen om hangen, welke by uitsluiting het optooysel en teken van
opperchef of koning zijn. Zy aten deeze middag by ons aan tafel en gingen zeer
handig met lepel en vork om; het Europische eeten smaakte hun ongemeen, gelijk
ook de wyn. Gaicka zorgde met veel heuschheid, dat zyne ca-

1) Dit ogenblik is weergegeven op de plaat bij Alberti's werk.
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piteinen, welke rondsom de tent zaten, ook mede kreegen. De gouverneur gaf des
avonds eenige kledingstukken, die hun by uitstek wel bevielen, welke zy ook dadelijk
aantogen, en zig zelve met verwondering van alle zyden beschouwde; de hoed met
veeren van de generaal maakte hem vooral zeer gelukkig; hy zeide, dat de kross van
de gouverneur (hier meede de mantel meenende) hem ook wel zoude bevallen. Dit
werd egter maar voor notificatie aangenomen.

Vrydag den 24 Juny.
Vrydag den 24 Juny. Heeden morgen was de tweede byeenkomst. tusschen de
gouverneur en de Cafferkoning; de generaal had zig in zyne tent geplaatst,
geëntoureerd van de militaire officieren, de heer Van Reenen en de
burgercommandanten. Koning Gaicka plaatste zig aan de ingang van de tent omringd
van zyne capiteinen, zyne moeder en twee vrouwen naast hem hebbende; eene groote
meenigte van zyne onderdaanen schaarde zig halve cirkelsgewyze agter hem, alle
met de wapens aan hunne voeten. Coenraad de Buys beneevens een Gonacque
Hottentot, Hendrik genaamd, waren de tolken tusschen de contracteerende partyen.
Gaicka sprak met veel bezadigheid en gezond verstand; zodra hem een point werd
voorgelegd, hield hy een raad met zyne vertrouwdste capiteinen, en beantwoorde
dan met vastheid, tusschen beide zeer wyze aanmerkingen makende Na veele en
menigvuldige debatten kwamen de hier annexe pointen tot stand, (zie Litt....). Aan
het einde der onderhandelingen gaf hy een verhaal van een gepleegde moord door
Besuydenhout aan een zyner Caffers gedaan; een brief (hier annexe Litt....) in 1802
door Coenraad de Buys aan den commandant van Rensenburg geschreeven, geeft
daarin eenig licht. Niets van onze reys was zoo interessant, dan de onderhandeling
met deeze Caffers, de zeer vernuftige antwoorden van Gaicka en van zyne moeder
toonde duidelijk, dat zy eenig denkbeeld van regeering hebben, vooral is een
schending aan de majesteit des konings by hun een onvergeeflyke misdaad; dit was
ook de reeden, dat hy zo gemakkelijk niet wilde consenteeren om vreede met de
rebelleerende Caffers te maken. Zy hadden hem met assagaayen geworpen en
gekwetst, en dit was niet mogelijk te vergeeven; uit consideratie evenwel voor de
verlangens van den gouverneur consenteerde hy er eindelijk in. Na het aflopen van
de onderhandelingen werden hem de presenten uitgereikt, welke hy op een genereuse
wyze onder zyne capiteinen en vrouwen verdeelde. Hy zond in 4 ossen ten waarborg
der vreede aan den generaal, en kwam na de middag afscheid van zijn Hoog Ed
neemen met toeryking van de hand. Zijn gezigt draagt al de kenmerken van een zeer
goed caracter, en
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het is te hoopen, dat hy door beseffing van zyne eige belangens de beraamde
schikkingen met zoveel trouw zal nakomen als zyne beloften zulks aan scheenen te
duiden. De gouverneur ontfing twee missives van den burger Buys, welke zijn Ed.
beide beantwoorde, (alle onder Litt....). Nog wierden de brieven (Litt....) aan alle
fungeerende commandanten van Graaff Reinet geschreeven, en aan den commandant
Van Rensburg ter verzending overhandigd.

Zaturdag den 25 Juny.
Zaturdag den 25 Juny. Deeze morgen nam Coenraad de Buys afscheyd van den
generaal, en retourneerde na zijn verblijf in Kafferland om zodanige schikkingen in
zyne zaaken te maaken, die hem spoedig in de colonie zoude doen terug keeren. Wy
namen ook onze terugreise aan, rydende door deselfde weg, welke wy derwaards
gekomen waaren; de commandanten Linde en Human schooten een jonge fraaye
eland van welke zy de gouverneur een stuk zonden. Hy zal byna de groote van een
os gehad hebben, en was by lange na niet volwassen. Wy hielden ons middagmaal
aan een klein riviertje en legde daar een vuur aan, met voorneemens vleesch te braden;
de sterke wind joeg dit vuur weldra na het omleggend droog hooy en houtgewas, en
veroorzaakte een groote brand, dat regt amuseerde. De landlieden hadden aan een
andere zyde ook vuur gemaakt en het was hun evenals ons gegaan; deeze twee vuuren
werden door de wind spoedig na malkaar gedreeven, en zou zonder de vigilantie der
Boeren byna paarden, ossen en wagens verbrand hebben. Er wierd in allerijl
opgezadeld om te vertrekken, maar de brand liep zo gezwind, dat wy tog een zadel,
eenige tuigagiën aan de vlam moesten overgeeven. Een dragonderpatroontas, welke
iemand reeds half verbrand nog uithaalde, was vol patroonen en hoezeer het papier
van dezelve reeds geschroeyd waaren, wilde het geluk nog, dat zy onbeschadigd
weder te voorschijn kwamen. Een uur voortgereeden zijnde, hadden wy een ander
gezigt, een wolk van springhaanen, die wel een quartier lang was, en dus millioenen
deezer vernielende insecten bevatte, reegende rondsom ons, wordende met kragt
door de wind voortgedreeven. Wy konden byna niet voort komen, zo geweldig snorde
zy tegen en voor onze paarden. Het was circa 5 uuren, toen wy aan ons nagtverblijf,
de t'Conabrivier arriveerde. De gouverneur schreef des avonds twee brieven aan de
commandanten Botha en Van Royen, als zullende op morgen na hunne wooningen
terugkeeren, hun Ed. daarby voor hun vriendelijk geleide bedankende. (Zie Litt....en
....).

Zondag den 26 Juny.
Zondag den 26 Juny. Wy vertrokken deeze morgen vroegtydig van hier en hielden
de weg, welke wy by onze entreé in Cafferland
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gekomen waren tot aan de Kagarivier, daar wy ons middagmaal hielden. By ons
vertrek vandaar namen wy afscheid van de twee commandanten Botha en Van Royen,
beneevens der jonge lieden tot hunne commando's behoorende. De commandanten
waren aangedaan, en het speet ons ook van onze zyde, te meer daar de gouverneur
in allen opzichte reeden heeft over de hubsche inschikkelyke beleefdheid, zo der
twee hoofden als van de jonge luy in 't generaal. Zy namen de weg over 't Kookhuys
links af, toen wy regts de Kaga een tijd lang cottoyeerde. De commandanten Linde
en Human verlieten ons ook, dog zullen ons op Graaff Reinet weder inhaalen; hunne
ossen permitteerende met dit detour1) meede te doen. Wy sloegen des avonds onze
tenten op een mooye vlakte aan de voet van eene hooge berg in de nabyheid van een
kleyn riviertje zonder naam, zijn de een verlatene plaats aan Prinsloo uitgegeeven
tijdens de troubles op Graaff Reinet. Wy hoopen aldaar te ontdekken by welke
geleegenheid men op het denkbeeld is gekomen de uitgave van plaatzen zo verre
over de Groot Vischrivier uit te geeven.
Wy zagen deeze avond een zeer buitengewoone groote heldere blaauwe kring om
de maan, een ieder onzer getuygde zulks nimmer meer gezien te hebben.

Maandag den 27 Juny
Maandag den 27 Juny zeer vroeg in de morgen zadelde wy en vervolgde onze tour.
De weg liep door een menigte losse klippen. Wy hielden meest cours na het noord
ten westen; onderwegen vonden wy een menigte landlieden met hunne huishoudingen,
vrouwen, kinderen en een ontelbaare menigte vee. Deeze lieden trokken alle na hunne
verlatene plaatzen, en legde thans by troepjes aan differente riviertjes geleegerd. Wy
vonden er by alle, die wy heeden passeerde zoals aan de Baviaansrivier, Dagaboer,
en Kromrivier; het maakte ons alle een aangenaam gevoel weder onder de menschen
te koomen; het gezigt van deeze terugkeerende menschen, de legging hunner legers
en vergadering van meenigte vee gaven ons een byzonder genoegen. Zy onthaalde
de gouverneur, welke met zijn gezelschap aan alle een bezoek deed, zeer heusch op
melk, versch brood en wat zy maar konde; des avonds kwamen wy weder by eenige
deezer lieden en wel by Jacobus Erasmus, welke met zijn gezin aan de Kromme
rivier was leggende. In de nabyheid derzelve sloegen wy ons leger neder, zy onthaalde
ons weder als na gewoonte en scheenen verblijd te zijn de generaal te zien. Den
burger Johannes Besuydenhout2)

1) Omweg.
2) De vestiging der familie Besuydenhout dateert van 1668.
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van welke hier voren is gesprooken, bevond zig hier en kwam op verzoek van Zijn
Ed. in deeze zijn tent; de gouverneur onderhield hem over de tegens hem ingebragte
beschuldiging nopens de moord van een Caffer, zie zyne antwoorden aan den
gouverneur gegeeven in annexe notitie (Litt....). Wy vonden hier ook een Engelsch
deserteur,1) sints acht jaaren in het land zwervende by de Boeren, (zie Litt....).

Dingsdag den 28 Juny.
Dingsdag den 28 Juny. Heeden avanceerde wy 4 uuren met de ossenwagens; wy
reeden meest cours na het noorden ten westen, onderweegen zagen wy weder een
menigte landlieden na hunne plaatsen keeren. Tegens 11 uuren circa passeerde wy
de Groote Vischrivier; lings van ons zagen wy de bergen van Zwagershoek, uit welke
de regterspruit van Klein Vischrivier ontspringd, en voor ons uit de hooge
Sneeuwbergen, latende de Tarka aan de regtehand schuyns voor ons uit te leggen.
Tegens 12 uuren kwamen wy ten tweede maale voor de Groot Vischrivier, welke
wy egter niet overtrokken, maar aan welks oever wy uitspande. Hier was de legplaats
van den commandant van Rensenburg, ook gereed na zyne plaats te keeren, met een
menigte huishoudingen hier ook present; deeze lieden ontfingen den gouverneur
allerbeleefdst, zy nodigde het gezelschap ter maaltyd en gaven alles wat zy maar
bybrengen konden. De generaal kreeg wederom een verzoek van een gedeserteerd
matroos en volgde de gewoone cynosure,2) (zie Litt....).

Woensdag den 29 Juny.
Woensdag den 29 Juny. Den voorleeden nagt en een gedeelte van de morgen viel er
veel reegen, dat oorzaak was, dat wy pas ten half elf uuren van deeze plaats afreeden.
Wy passeerden de Vischrivier twee malen en kwamen zonder iets merkwaardigs
gezien te hebben, circa half drie uuren aan de plaats van Pieter van Heerden. Dit is
de eerste welke wy weder bewoond vonden; de lieden onthaalde ons byzonder goed
en voorzagen ons bovendien van eenige nieuwe provisiën. Wy vonden hier weder
een Engelsch deserteur met wien de gewoone cynosure werd gevolgt. Hier bleven
wy overnagten.

1) Thomas Keaw, gebooren in Londen, geprest als matroos op het Engelsch schip ‘Bombay
Castle’, is van dien bodem den 16 October 1795 op de rheede van Falsebaay gedeserteerd,
en na Kaapstad gegaan, vanwaar hy na een verblijf van eenige dagen na de binnenlanden is
gegaan, en daar by de Boeren tot nu toe is gebleven. Hy woond thans zeederd 2 jaaren by
Jacob Erasmus, wiens plaats legd op de Bruintjes hoogte; hy verzoekt aldaar te mogen
verblyven, hetwelk hem door den gouverneur is toegestaan met voorbehouding van na zijn
conduite te zullen informeeren.
2) poolster, hier gedragslijn, procedure.
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Donderdag den 30 Juny.
Donderdag den 30 Juny. Zeer vroegtydig namen wy deeze morgen afscheid van onze
vriendelyke hospes, en vervolgde onze weg meest noordwaards op rydende. Een uur
gevorderd zijnde kwamen wy aan de plaats van Pretorius,1) daar wy de paarden een
voeder gaven, vervolgende toen onze reys. De weg was door de gevallene reegens
zeer glad en slegt en somwylen zeer klipachtig. De Groote Vischrivier passeerde wy
weder en zagen kort op desselfs oever twee warme bronnen, wiens warmte op den
thermometer bevonden werd 87 graden te zijn; veele lieden gaan deeze baden
bezoeken tot herstel van hun gezondheid. Het water is zeer staal en sulpherachtig,
en welt met veel kragt na boven. Jammer is het, dat het zogenaamde bad niet beter
zuyver word gehouden. Reeds zedert gisteren hadden wy drie schoone reguliere
hooge bergen in 't gezigt, vertoonende zig als zoveele tafels; men noemde ze ons de
Spekbergen, uit hoofde aan de voet veel boomen van dien naam groeyen. Wy
passeerde tusschen twee derzelve en hielden aan de voet van de eene ons middagmaal.
De heer Barrow schrijft hier eenige stukken zeer zuyvere salpeter gevonden te hebben.
Wy beklommen de steyle rotsen om ook na dit voortbrengsel te zoeken; wy vonden
wel geene stukken, maar de klippen zijn hier en daar met een dunne korst overtrokken,
waarvan wy eenige schilfers mede namen. Aan de voet van de berg vond men ook
hier en daar stukken bruyne oocker. Wy hebben al menigmalen na de bergteekeningen
der Boschjesmans gezogt, maar niet gevonden, alle de lieden verzeekeren ons tog,
dat onder deeze teekeningen van dieren op alle de plaatzen, daar zy te vinden zijn,
den eenhoorn mede is afgebeeld en dat wel overal op dezelfde wyze; Coenraad de
Buys ook met ons hierover spreekende, verzeekerde ons het bestaan van dit dier.
Deeze burger is ver agter het Cafferland en de Tamboukies geweest, en zegt dat ze
daar meenigvuldig zijn. De gouverneur beloofde aan die welke er een leevend of
dood of de beenderen er van aan de Kaap leeverde, eene fraaye nieuwe ossewagen,
met 12 der beste ossen bespannen; alle deeze informatiën op dat sujet en wel voor
namentlijk het laatste doet de hoop herleeven, dit tot hiertoe onbekend dier aan de
natuurkenners nog eens aan te bieden.
Nademiddag doorwadede wy een spruitje van de Vischrivier, de weg wierd hoe
langer hoe klipachtiger, tot wy tegens byna 4 uuren aan de plaats kwamen van W.P.
van Heerden, leggende aan een fonteyntje, dat maar tamelijk water voortbrengd. Om
een denkbeeld te

1) De vestiging der familie Pretorius dateert van 1673.
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krygen van een landhoeve op de Agtersneeuwbergen, diend men te weeten, dat men
geen aarde te zien krijgt door de groote menigte klipsteenen; men risqueerd deerlijk
te vallen, wil men des avonds aan het huys komen; gras nog weide is hier gantsch
niet, eenige biezen is het eenige, dat zig groeyende aan het oog vertoond. Wanneer
men nu deeze schoone hoef nog denkt rondsom omringd van steyle hooge rotsen,
die kaal en ontbloot van alle groen zijn, kan men zig de plaats voorstellen, daar wy
ons leger nedersloegen. Den burger Marthinus Pillier, dezelfde, welke beneevens
Christiaan Steenman, onze drie jagerdeserteurs heeft geherbergt, kwam den
gouverneur paarden weder vragen, die deeze schelmen hadden gestolen by hun vlugt
na Cafferland. De generaal bragt hem met kragt het straf baare onder het oog, om
tegens de strengste wetten aan deserteurs op te houden en tevoeden; hy gafnog aan
den generaal kennis, dat zig op de plaats van C. Steenman nog twee deserteurs
ophielden. De gouverneur maande hem ernstig aan te zorgen, dat deeze twee morgen
by zonopgang hier in ons camp werden gevoerd; hy vertrok dadelijk, beloovende
hieraan stiptelijk te voldoen. Een Engelsch deserteur van het 8eregt ligte dragonders
melde zig ook weder aan, (zie Litt....).

Vrijdag den 1e July.
Vrijdag den 1e July. Om half zes uuren deeze morgen kwamen de hierboven gezegde
deserteurs in ons leger; de capt. Alberty en lieut. Gilmer namen dadelijk eene
informatie, (zie Litt....). Tegens half acht uuren reeden wy af, wy traverseerde
onderscheyde maalen spruitjes van de Vischrivier, onderwegen zagen en deeden wy
de plaats aan van eene Pretorius; de gouverneur steeg een oogenblik af om deeze
lieden te gaan groeten Vervolgende voorts onze reys, klippen en dorre kaale gronden,
wisselde by beurten onze weg af; het land is zeer bergachtig en bestaat uit een soort
van geelachtige kley, welke met de gevallene reegens moeylijk te beryden zijn.
Tegens den middag kwamen wy aan de plaats van den heemraad Louis van Wijk1)
en vonden aldaar eenige landlieden met hunne vrouwen, welke daar gekomen waaren
om de gouverneur te zien; zy onthaalden ons vriendelijk op het middagmaal, na het
welke wy afreeden, tot wy onder de bergen kwamen, welke men morgen overtrekken
moet, daar wy een vlakte uitzogten en ons leger vestigde. Wy komen thans aan geen
nagtverblijf meer of vinden er Engelsche deserteurs; hier weder kreeg de gouverneur
het gewoone versoek van drie deezer landloopers,

1) De vestiging der familie Van Wijk dateert van 1693.
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onder anderen ook van een soldaat van het battaillon van Gordon, (zie Litt....).

Zaturdag den 2 July
Zaturdag den 2 July te 8 uuren deeze morgen begonnen wy onze marsch, welke
langsaam hellende de berg op ging over een redelijk gelijk pad; voordat wy evenwel
boven waren. kreeg men meer steyltens, welke de paarden egter met weinig moeite
beklommen. Wy ontdekte wel ras de zogenaamde Compasberg, wiens triangulaire
kruyn ver boven al de andere uitsteekt en een fraaye vertooning maakt. Afklimmende
van de berg bleeven wy hem zeer lange tijd rechts van ons zien In de vlakte komende,
en nog een poos voortgereeden te zijn, kwamen wy aan een waterspruitje, daar wy
de commandant Van der Wald, den burger M. Pretorius en eenige andere aantroffen;
wy namen met elkanderen het middagmaal, en werden door M. Pretorius verzogt,
dat dog de gouverneur op zyne plaats wilde komen vernagten, waartoe beslooten
wierd, schoon er nog drie groote uuren te ryden overbleeven. Hier begon de weg een
veel rianter uitzigt te krygen, als lopende continueel door een digt bewassen doorne
en carruboomenbosch, welke de beide oevers der Zondagsrivier zoomden. Wy waren
zeer naby de oorsprong deezer vloed, en passeerde ze een menigte maalen, zolang
tot wy, na lang rydens op de plaats genaamd De drie Koppen, gehoorende aan
bovengenoemde Pretorius aankwamen. Onze tour werd op 13 uuren met de ossewagen
geschat, ook kwamen deeze eerst laat aan ons nagtverblijf. Wij werden hier zoals
overal met gulheid onthaald.

Zondag den 3 July.
Zondag den 3 July. Onze tour tot Graaff Reinet niet zeer lang zijnde, gingen wy ten
9 uuren van ons quartier weder door een weg rydende als die van gisteren, namentlijk
tusschen zeer hooge steyle klippen op de donker begroeyde boorden der Sondagsrivier,
welke wy weder differente reysen door togen; samengeteld met gisteren en onze
differente passages deezer rivier kort by zijn mond, toen wy met de uitgeweekene
Kaffers handelde, zijn wy deeze stroom 41 maalen overgereeden. Circa op anderhalf
uur van Graaff Reinet kwamen wy op eene plaats, daar wy de weduwe van de
gesneuvelde commandant Tjaart van der Wald aantroffen1); de gouverneur deed haar
een bezoek; wy stapten weldra weder op en werden digt by het dorp komende door
drie heemraaden verwelkomd. Deeze lieden hadden een ordentlijk aanzien en waren
al op hunne jaren. De capitein Alberty, welke vooruit gereeden was om eenige
arrangementen te maken,

1) Zie Bijlage IV.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

177
kwam aan het dorp den gouverneur tegemoet. Het geschut uit drie metaale 2
bestaande, salueerde den gouverneur met 21 schooten, toen zijn Hoog Ed. deeze
residentie intrad. De fungeerende landdrost zijnde den commandant Gerots, beneevens
de voornaamste heemraaden, veldcornets en burgers ontfingen den generaal aan de
drosdy, een niet fraay, egter bewoonbaar leeme huys; na het middagmaal, dat de
burgers uit differente hoeken van het dorp van goede schotels voorzagen, ging Zijn
Ed. een wandeling doen; het dorp bestaat in eene breede weg aan wederzyden met
huysen en tuynen bebouwd, staande de kerk, een half kruysgebouw aan het hoofd
deezer straat. Het gehugt legd ingesloten tusschen hooge bergen aan welkers voet
de in woonders nog eenige ruimte hebben om tuynen aan te leggen. Wijn, welke
tamelijk goed is, en koorn zijn de voornaamste producten van het district.
Een Engelsch deserteur kwam weder met het ordinair verzoek, (zie Litt....).
Jan Pieters, oud 31 jaaren, gebooren te Nothen in Oost Vriesland heeft gediend
als mattroos op 's lands schip van oorlog De vrouw Maria, capitein Barbier, is van
dien bodem ziek na 't hospitaal gebragt in Kaapstad, tydens het neemen der vloot in
Saldanhabaay door de Engelschen; is by zijn herstel uit Kaapstad na de binnenlanden
gedeserteerd, en aldaar sints dien tijd tot nu toe gehuisvest geweest by Abraham
Greeling, woonende in Zwagershoek, alwaar hy als boereknegt is dienende, verzoekt
aan den gouverneur aldaar te mogen verblyven.
Den gouverneur accordeerd zulks provisioneel, zig voorbehoudende nadere
informatie na zijn gedrag te neemen en daarna zyne beveelen te geeven. Den 28 Juny
1803. (Litt. Z.Z.Z.)
Alexander Betjard, oud 25 jaaren in Schotland gediend als soldaat in het 91e en
in het 56e regiment Engelsche Infanterie, is van hetzelve op den 6 December 1802
gedeserteerd, en heeft zig tot nu toe opgehouden by Nantus de Beer aan Groot
Vischrivier.
29 Juny.
Cores Theat, geboren in Ierland, oud 26 jaaren, gediend by het 8ste reg.t ligte
Engelsche dragonders, van hetwelk hy den 24e Sept.r 1801 is gedeserteerd, en heeft
zig tot hier toe opgehouden by Johannes Meintjes aan Groot Vischrivier. 30 Juny.
Hoe zeer wy op den 30e Juny aan de Spekboombergen geen salpeter vonden, wierd
ons egter verzeekerd, dat er veele klippen zijn,
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daar men het vind; de grond, welke wy gisteren en heeden overreeden, schijnt zeer
veele te bevatten, als zijnde de oppervlakte met dit voortbrengsel gelijk een dunne
sneeuw overtrokken.

Maandag den 4 July.
Maandag den 4 July. De gouverneur werd deeze dag door een menigte functionarissen
en burgers deezer colonie bezogd, en sprak met hun lange tijd over differente
belangens; twee lieden van den kerkenraad verzogten Zijn Ed. de ontredderden staat
van de kerk te willen in oogenschijn neemen. Een deezer ouderlingen, Coetsée1)
genaamd, scheen den gouverneur toe een zeer raisonabel mensch te zijn die de
oorzaaken der rampen van zijn land gevoelde, en gaarne wilde meedewerken tot het
herstellen der verwarringen en oneenigheeden. De generaal voldeed dan aan het
verzoek en ging onder hun geleyde de kerk bezigtigen. Wij vonden het gebouw van
binnen zeer verwaarloosd, en in een zodanigen staat als ordinair gebouwen zijn, die
sterk en niet zindelijk door troupen onderwoond zijn geweest, zonder dat er egter
aanmerkelyke groote schade aan was geschied; de inwoonders van dit district zijn
de eigenaars en stichters van het gebouw, en het is natuurlijk, dat zy verlangden dat
hetzelve weder in ordre werd gebragt, alleenlijk scheenen zy te begrijpen, dat diegeene
welke geoorloofd hadden, dat men de kerk tot een caserne gebruikte, ook die waaren,
welke het herstel moesten bekostigen. Een menigte burgers waren meede in de kerk
gegaan, de gouverneur nam wederom deeze geleegenheid waar om hun zyne en des
gouvernements inzigten aan den dag te leggen, vermanende hun ten sterksten om
dog particuliere geschillen te vereffenen, om eensgezind het algemeen belang te
behartigen, zonder hetwelk zulks niet mogelijk is. Onder anderen bragt de gouverneur
hun ook onder het oog, dat wanneer de omstandigheid het vereyschen om troupen
ongelukkigerwyze in de kerk als het grootste gebouw te moeten logeeren, en hierdoor
eenige schaadens ontstaan, men dan met geen recht kan vergen, dat de magistraat of
kerkenraad of hoofdbeampte de kosten zoude dragen, want dat het gebruiken van
kerken tot die eyndens in Europa in de laatste jaaren zoveel honderde maalen was
geschied, dat men iets van die natuur als niets buitengewoon meer rekenen konde,
en dat zo het gouvernement al konde besluiten tot het bekostigen van dergelyke
rampen, zulks dan nog nimmer geschiede, wanneer de regeering genooddrongen
wierd troupen na eene plaats te zenden, om daar plaats hebbende onlusten tusschen
de ingezeetenen te dem-

1) De vestiging der familie Coetsée dateert van 1679.
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pen en de inwendige rust te herstellen. De twee leden der kerkenraad scheenen en
betuigde ook dat hunne gedagten ook in dier voegen waaren, en vroegen blotelijks
of zy konde beginnen met de reparatiën; de generaal raade hun hiermeede zo zulks
weezen konde, nog twee à drie maanden te wagten, tot zy wisten welke schikkingen
omtrent dit district gemaakt, en welke kerkelyke bediendens hun zoude gezonden
worden, latende dit egter aan hunne overweeging, wijl de ingezeetenen de eenige
eygenaars van het gebouw zyn, en er dus na hun verlangen meede kunnen handelen.
De generaal concipieerde heeden eene missive aan den commissaris generaal om
zijn hoog Ed. op nieuws in dezelve het groote nut van eene landreyse aan te merken,
en eenige puncten aan te geeven om dezelve met het meeste gemak te kunnen
effectueeren.
De major Von Gilten, welke ons met zyne byhebbende jagers tot hiertoe verzelde,
ontfing heeden van den generaal de annexe missive (Litt....). Twee Engelsche
deserteurs melden zig heeden wederaan, en kreegen de ordinaire dispositie (zie
Litt....). Men maakte heeden een begin onze wagens en train tot de nog te doene reyse
uit te rusten en te proviandeeren.

Dingsdag den 5 July
Dingsdag den 5 July werd gelijk gisteren meerendeels met schryven doorgebragt.
Eerstelijk schreef de gouverneur een brief aan de weduwe van de gesneuvelde
commandant Tjaart van der Wald, (Litt....), een dergelyke aan Andries Johs. van der
Wald,(Litt....). Den voormalige cornet van de Voorsneeuwbergen, Roets,1) werd op
zijn gedaan verzoek op eene honorabele wyze gedemiteerd, terwijl den fungeerende
veldcornet W. van Heerden, provisioneel in die post door den gouverneur werd
aangeschreeven te continueeren, (zie de daarover geschreevene missives Litt.... en....).
Een menigte klagten en de in dit land zo zeer in gebruik zijnde verklaringen en
getuigschriften wierden door den generaal geleezen, maar daar de commissaris
generaal namens het gouvernement generaalijk alle bestaande oneenigheeden en uit
factieyver ontstane misdaaden genereuselijk heeft vergeeven, zijn de verhaalen in
die staapel van papieren vervat ten eenemaale ter zyde gelegd. Het kwam egter den
generaal eenigsints nuttig voor, tot staaltje eene missive (Litt....) meede aan het
journaal te annexeeren om eens te kunnen zien, hoe weinig het gekost heeft om een
heel land in oproer te brengen en gedeeltelijk te verwoesten. De differente rollen,
welke de twee commandanten van

1) De vestiging der amilie Roets dateert van 1759.
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der Walt en Rensenburg geduurende de laatste onlusten in deeze colonie hebben
gespeeld, had natuurlijk veroorzaakt, dat zy zeer verre waaren de beste vrienden te
zijn; ieder hunner, zowel hy die recht, als hy die onrecht gehandeld had, wel verre
van nu zulks te vergeeven en te vergeeten, vond alle oogenblikken in een menigte
verklaringen, brieven, enz, die men hier zeederd jaaren byeen gaard en zoekt te
vermeerderen, nieuw voedzel tot voortzetting hunner onmin. De gouverneur
onderhield ieder deezer twee commandanten in het byzonder, en trachte hun te
beduyden, dat nimmer het geluk van dit land te herstellen was, zo lang de bewooners
van hetzelve geen inwendige vereeniging tot stand wilde brengen; met lang ieder
hunner op deeze wyze het nut van een wederzydsche uitwissching en bevreediging
onder het oog gebragt te hebben, stemde zy daartoe en verscheenen deeze namiddag
ten dien einde by de generaal; deeze deed hun in 't kort een narée van het ongeluk
daar zig het land in bevind door de bittere verdeeldheid der ingezeetenen, en hield
hun voor, dat zonder te willen onderzoeken wie goed en wie kwalijk gehandeld had,
een iegelijk die maar voortaan getrouw aan zijn wettig gouvernement bleef, het
belang van het land oprecht ter harte nam en hetzelve vervorderde, voortaan met een
gelijk goed oog van het gouvernement zoude worden aangezien, dat zylieden als
daartoe gezind, nu ook door eene broederlyke vereeniging en kwijtschelding van
voorheen bestaane ongelykken moesten toonen, braave welmeenende burgers te zijn,
en zelfs voortaan niet meer aan het voorleedene moesten denken; beide waren hiertoe
bereyd en reikte zig de hand van vriendschap toe, verzeekerende zy de gouverneur,
dat alles nu vergeeten zou zijn.
De generaal liet alle de heemraaden beroepen om morgen-ochtend tegens 9 uuren
eene vergadering hier aan de drosdy te beleggen, ten einde over de differente
belangens te raadpleegen.

Woensdag den 6 July.
Woensdag den 6 July. Ten neegen uuren deeze morgen vergaderden de heemraaden,
en werden bezogd door den gouverneur en generaal geaccompagneerd met de heer
D.G. van Reenen en met desselfs aide de camp, zijn Ed. opende de vergadering met
eene aanspraak, en legde de hier annexe pointen (Litt....) aan de overweeging en
nadere rapport van den raad over. De heeren heemraaden namen het middagmaal by
den generaal, welke het overige van den dag met schrijven doorbragt - en wel in de
eerste plaats eene missive aan den commissaris generaal (Litt....) over de zaak der
Caffer onderhandelingen, annexeerende daaraan copiën der instructiën,
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handelingen, en tot standgebragte pointen met deeze natie, beneevens copie eener
missive aan den major Von Gilten geschreeven, en afschrift van het genomen besluit
omtrend het door de ingezeetenen in dienst neemen van Caffers.
Tweedens: aan den commissaris generaal eene secreete missive (Litt....).
Derdens aan hoogst denzelve een brief (Litt....) over de Hottentotten van de hr Van
der Kemp, hebbende tot bylage een brief en antwoord aan en van deeze missionaris.
Vierdens eene missive aan den major Von Gilten (Litt....) over de onderhandelingen
met de Caffers met bylage als aan den commissaris generaal (zie hierboven.)
Vijfdens een genomen besluit dato heeden van den gouverneur en generaal tegens
vagabonden, deserteurs en misdadigers (Litt....); hetzelve werd aan de heemraaden
ter executie uitgereikt.

Donderdag den 7e July.
Donderdag den 7e July. De burgercommandanten hier present tot Graaff Reynet
behoorende, werden hedenochtend ten elf uuren verzogt een vergadering te beleggen,
in welke de gouverneur hun kenbaar maakte het verhandelde in de vergadering door
heemraaden op gisterenmorgen gehouden, hun voorts aanmanende door
eensgezindheid onder hun, mede oprecht behulpzaam te zijn tot het invoeren en
onderhouden van rust, ordre en vreedzaame voorspoed der volkplanting en in 't by
zonder van hun district Graaff Reinet; - zy namen heeden het middagmaal by den
gouverneur, die weder gelijk gisteren den avond met schryven doorbragt.
Zijn Ed schreef eene missive (Litt....) aan den commissaris generaal over het bevind
van zaaken te Graaff Reinet, daarby voegende de op gisteren in de vergadering van
heemraaden voorgelegde pointen, (zie Litt...) beneevens een copie van het besluit
tegens de vagabonden, deserteurs en andere misdadigers, (zie Litt....) van welk besluit
ook copie aan den major Von Gilten werd overgelegd.
Tweedens word eene missive geschreeven aan den commandant Gerots thans ter
drosdy alhier (Litt....).
Derdens eene missive aan major Von Gilten over afgave van infanteriepulver
(Litt....).
Eyndelijk nog eene missive aan den commissaris generaal een relaas onzer reys
van de Algoabaay door Cafferland na herwaards bevattende (Litt...). Overigens had
den gouverneur heden eenige conferentiën met particuliere ingezeetenen over hunne
differente belangens.
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Vrydag den 8 July.
Vrydag den 8 July. De gouverneur acheveerde heden de expeditiebrieven, welke na
Kaapstad moeten gezonden worden, des avonds was er een vriendelyke byeenkomst
der heemraaden by zijn Ed., in welke deeze het rapport inbragten op de hun
voorgelegde pointen (onder Litt.... hier voren geannexeerd.) Dit rapport annex Lit....
met de bylagen behelsde eenige articulen op welke niet ten vollen beantwooord was,
en welke door de vergadering niet regt scheenen begreepen te zijn, onder anderen
concerneerende het na Kaapstad overbrengen van den hier gedetineerde presumptive
moordenaar, (waarvan het relaas annex Litt....). Zy vermeende, dat het niet voegzaam
was, dat een misdadiger van die natuur door burgers derwaards geconvoyeerd werd;
de gouverneur observeerde hun, dat men zig wel moest verstaan, want dat wel verre
van zijn gedagte te zijn dat burgers als dienders of Caffers1) zoude ageeren, zulks op
de navolgende wyze kon geschieden, namentlijk, dat den gevangenen onder de
bewaaring en verzorging van daartoe bevoegde perzoonen, zoals substituutschout
en dienaaren moest zijn, en de burgers blootelijks als bedekking meede gingen, om
voor te komen, dat een schuldige niet aan de justitie ontsnapte, en opnieuws wandaden
kon pleegen, dat wel verre dat zulks een schande was, zulks altijd voor officieren en
soldaten, of voor burgers een plicht was, die niemands eer konde benadeelen.
Onder de andere pointen in het rapport, welke niet zeer duidelijk waaren, was dat
articul de opgave van de colonies cassa concerneerende, van welks situatie zy
verklaarde uit hoofde der verwarringen, die hier bestaan hebben in 't geheel geen
kennisse te dragen; de persoon, die hierover de directie gehouden heeft, moet volgens
alle billijkheid daarvan de persoonlyke verantwoording doen daar en waar zulks is
behoorende, hetgeene aan de heemraaden gezegd werd hem te gelasten. Het paquet
brieven, waarby eenige particuliere van den gouverneur en de andere heeren, werd
gesloten en ter bezorging aan den commandant Gerotz overgegeeven.

Zaterdag den 9 July
Zaterdag den 9 July De meenigvuldige kleine disordres, welke tot hiertoe op onze
reis onder de Hottentotten plaats hadden, deeden den gouverneur nodig oordeelen
de annexe pointen ter voorkoming van dezelve in 't vervolg, aan den lieut. Gilmer
uit te reiken, (zie Litt....) Den capitein Alberty de moeyte genomen hebbende
geduurende onze reys van de Algoabaay tot hier op Graaff Reinet de thermo-

1) Kaffers in de zin van politieoppassers. In Compagniestijd was dit de gewone naam aan de
Kaap en te Batavia.
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metersche observatiën te doen, zijn dezelve hier geannexeerd (onder Litt...) De
differente soorten van hout, welke ons geduurende die tijd zijn geworden, zijn
aangeteekend (op Litt....) Het voorneemen zijnde op morgen onze reys weder aan te
neemen, werd het overige van den dag besteed tot de nodige arrangementen, het
pakken der wagens, aanbetalen der reekeningen enz.
Eenige ingezeetenen kwamen zijn Ed. nog over hunne byzondere zaaken
onderhouden; als een gevolg der conferentiën met de heeren heemraaden bragten zy
nog nader het rapport (Litt....) in; op het daarin byleggende request van den landdrost
Bresler1) in dato 1 April 1803 aan den gouverneur en generaal gepresenteerd. Een
Engelsch deserteur melde zig aan, (zie Litt....) en ontfing de ordinaire dispositie.

Zondag den 10 July.
Zondag den 10 July. Het was reeds laat in de voormiddag, alvorens de reis opnieuw
wierd ondernomen, met het voorneemen de Sneeuwbergen over te trekken, na de
Rhenosterberg en van daar na de Orangerivier, en wel voornamentlijk om
Boschjesmans te zien, en met derzelver capiteinen in onderhandeling te treeden.
Het lot der Naturellen te verzagten zal wel een van de voornaamste pligten van
een eerlijk gouvernement zijn; eenige staaltjes zullen er over kunnen oordeelen, en
de correspondentie met de commissaris generaal en de genoomen besluiten, die hier
tot bylage zijn, er meerder licht over verspreiden.
Te Graaff Reinet kwam een Hottentot klagen, dat hy een klein Boschjesman van
de moeder voor een neusdoek had ingeruild; dat men oordeele van de rampen van
een volk, dat derzelver kinderen bemind en een zoontje voor een neusdoek overdoet!
Een ingezeeten had goedgevonden (volgens de klagt) dit kind van de Hottentot te
rooven.
Een Hottentottin bragt de klagt in, dat haar kind, iets meer dan twee jaaren oud,
die ogtend gestorven was aan de gevolgen van slagen en mishandelingen van haar
meester - deeze beide klagten wierden ten fine van scherp onderzoek in handen van
heemraaden en den veldcommandant Gerotz gesteld.
Van Graaff Reinet vertrekkende wierd weder met kleyne stukjes gesalueerd, en
de gouverneur nam afscheid van de vergaderde perzoonen. Amper buiten het dorp
gekomen, ontdekte men dat niemand by het gezelschap te paard was, die de weegen
kende, en de wagens

1) De vestiging der amilie Bresler dateert van 1760.
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nog niet gereed zijnde, liet men agter, maar vermits men een goed eind weg het pad,
dat men gekomen was, moest volgen dagt men, dat de route wel zoude worden
gevonden en er wierd om geen gids gezonden.
By de eerste woning gekomen zijnde, had men de onvoorzigtigheid, na de
aanraading van een nader weg te neemen te luisteren; zedert merkte men, dat men
van de weg was. Het gezelschap dwaalde evenwel op de legging der bergen de cours
verbeeterende en na zeven uuren te paard gezeeten te hebben, arriveerde men in de
reegen en duisteren op de plaats van Piet Pretorius, waar evenwel de bestemming
voor die dag was geweest. Tegenspoeden de wagens overgekomen, waaren oorzaak,
dat zy de geheele nagt niet by ons kwamen, en het gezelschap dus van alles ontbloot
was; hetgeen het onaangenaame der situatie vergroote, was, dat aan dit huis, waarvan
de eigenaar afwezig was, als zig op een legplaats een uur vandaar bevindende, geene
de minste arrangementen waaren gemaakt, het zy dan met of zonder Piet Pretorius
zijn schuld.
Men was er volmaakt slegt, het duurde eenige tijd alvorens men gehoor konde
krygen. De huishouding bestond in een oude Duitscher, afgeschreeven van gage, die
zeer krank was, een oude slaaf, die de Duitscher zeyde een groote schelm te zijn, die
alles stal, wat hy krygen konde, twee andere slaven, beide doof, een er van meede
stom, zijn camaraat nog een oog missende, wyders een nieuwe slavejongen, die men
hier volgens de zeeterm baars1) noemd, beneevens een geroofd Boschjesmans jong
meisje. Met moeite werd hout genoeg verzamelt om een vuur te onderhouden, en
schoon de eigenaar welgesteld is, was er niet zoveel kaarsen om anders als door het
vuur te kunnen zien. De goede vertrekken relatif die er overbleeven, waaren gesloten
en het gezelschap, beneevens de dragonders, bediende, slaven enz. moesten zig
vereenigt in het vuil, algemeen vertrek, ophouden. De kermende oude zieke,
afgeschreeven van gage nodigde ons van geslagte schapen en lammen, die kort by
het vuur hingen, af te sneyden, en gereed te maken, als ten dien eynde geslagt zijnde;
men deed het, maar geen gereedschap hebbende, ging het slegt, en was hogelijks
onsmakelijk, zodat byna niet gegeeten wierd. De nagt ging dog langzaam om - men
treede in gesprek met het Boschjesmans meisje, die zig ongelukkig vond, zeggende
eens weggeloopen, en weder na haar ouders gegaan te zijn,

1) Maleis: orang baroe, nieuweling.
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van waar de baas haar had teruggehaald. Op de vraag of zy het by de Christenen niet
beter als in de craal had? zeyde zy volmondig neen, dat zy het zeer slegt had, en
banjer1) (veel) slaag kreeg, en dat zy, by haar ouders wel behandeld wierd. Zy, over
het slegt aanzien van het vleesch onderhouden wordende, hetgeen ons ter spyze was
aangeboden, zeyde dat het eene schaap en het lammetje gestorven waaren, en daarna
afgehaald en dat het andere schaap geslagt was toen het stervende was. Die ontdekking
was zeer onaangenaam en verontwaardigde te meer, daar de meester zeeven duizend
vier honderd van die nuttige dieren bezat. De gebrekkige staat der slaaven
verwonderde, de Duitscher zeyde ons, dat de baas gierig was, en dat van de Kaap
medebragt, hetgeen het minste geld koste, en wat betrof de eenoogige slaaf met de
scheeve mond, dat dit accidenteel was, als zijnde veroorzaakt door slagen van de
meester!!! Wy verlangde dit onzaalig verblijf te verlaaten en bekwamen in den
ochtend van

Maandag den 11 July.
Maandag den 11 July. bericht dat de wagens van de kleine schadens hersteld,
langzaam door het slegte weeder en gladde weegen naderde. Ten tien uuren kwamen
zy opzetten, en alle gebrek en verlegenheid nam een einde; men ontbeet en dineerde
spoedig en goed, en namen de reis in de agtermiddeg aan om nog een paar uuren te
vorderen en aan de voet van de Sneeuwbergen te komen, hetgeen voorspoedig ging,
ziende onderweegen voor het eerst op de reis sneeuw aan de toppen van zommige
bergen. Geduurende het naderen der wagens en het opslaan van het camp beklom
de gouverneur van de naast bygelegen bergen, die op de top zwaare kransen (byna
rechtopstaande klippen) hadden, en een schoon gezigt ter belooning der vermoeidenis
gaven. By het afkomen vond Piet Pretorius zig in het camp zyne excuses over het
slegt verblijf op zijn plaats makende, daar hy de gouverneur op zijn legplaats hadde
verwagt, waar alles in gereedheid was geweest. De gouverneur zeyde, dat zulks niet
behoefde, daar niemand hem iets verschuldigt was, maar dat hy geindigneerd was
geweest op het voorzetten van aan ziekte gestorven vee; dat men in Europa die spijs
zodanig verachte, en een mensch alleen omdat hy een mensch was, zozeer waardeerde,
dat niemand zoude durven wagen aan de laagste uit de maatschappy zulke spyze aan
te bieden. Met nieuwe verklaring, dat dit buiten zijn weet was, liet de gouverneur
beleeft maar koel de visite afloopen.

1) Maleis: Banjak.
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Dingsdag den 12 July
Dingsdag den 12 July Eengroot uur na zonneopgang begon men de Sneeuwbergen
te beklimmen, de eerste steile hoogte in goede staat zijnde ging voor de geheele train
vrij voorspoedig. Het gezelschap te paard reed tot aan een veeplaats tusschen de twee
hoogste bergen, toebehoorende aan Piet Pretorius in wiens huis men de nagt tusschen
den 10e en 11e zulk een slegt onthaal gehad hadden; dit huis was leedig. Wy vonden
er de famille van de commandant Johannes van der Wald, die ons verder vergezelden,
men deed er een koude maaltijd en vervolgde, toen men de wagens zag naderen, de
togt; de tweede berg, waarvan de weg in een slegter staat was, deed minder spoedig
vorderen. Evenwel bragten die te paard waaren het een paar uuren voor
zonneondergang tot de in dit saisoen (zoals de meeste veeplaatsen op de
Sneeuwbergen) onbewoond huis van Johannes Jacob Krieger. Het weer was deeze
dag byzonder koud, zodat men er in 't wintersaisoen in het noorden van Europa zelve
gevoelig aan geweest zoude zijn. Een schraale wind sneed in het gezigt, en de toppen
der bergen waren met sneeuw bedekt. Met ongedult wierden tevergeefsch de wagens
tegemoet gezien, den avond wierd zeer duister, zeer koude wind was met reegen en
jagtsneeuw vergezeld en hetgeen de Boeren die by ons waaren, zeide in de winter
zeldzaam te zijn, het lichte sterk en men hoorde een zwaare donderslag.
Op deeze plaats was nieuw voorspan besteld, waardoor het gezelschap in huis vrij
talrijk was. Ziende dat de hoop verloren was de wagens voor de nagt te zien komen,
maakte men na de omstandigheeden de gebrekkelyke schikkingen om de nagt van
alles gepriveerd door te brengen; gelukkig dat door de goede zorgen van de
commandant Van der Wald het brandhout niet ontbrak. - Om een denkbeeld van zulk
een zomerverblijf te geeven, zal men het, ongunstig, omdat het in de winter geschied,
beschrijven.
Op deeze bergen wast geen hout, dus alles nakend1), evenwel is dit de schuld van
de bewoonderen, wijl zelve de vrugtboomen, die men er plant wel voortkomen, de
grond bezaayd met klipsteenen; op deeze plaats vast evenwel vry wat gras, dat nu
door het saisoen hooy was. Een plaats bestaat uit verscheide gebouwen, zo tot berging
van het een en ander als tot logeering van bediende enz. Men zal slegts het beste als
in de zomer des meesters woning beschrijven. De muuren rondsom in een langwerpig
vierkant zijn niet wel vijf voeten hoog opgetrokken, en bestaan uit dezelve brokkelyke
leem als de vloer.

1) Naakt (kaal).
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Op deeze muur rust een slegt riete dak, op ongeschaafde dikker en dunner
boomtakken, die met huide riemen vastgebonden zijn, de deur is een gat ter gewoone
breedte en de hoogte van de leeme wand hebbende, de twee vensters zijn kleyndere
gaaten, voor het een en ander zet men ter beschutting voor de lugt een riete op takken
gebonden horde; een schoorsteen is er niet, omdat het zogenaamde kookhuis een
separate hut is. Ten midden op de vloer wierd volgens landsgebruik door de reizigers
een vuur gemaakt en de rook vind een uitgang door de slegt gesloten gaten, en door
de openingen, die in het slegte dak zijn, evenwel niet vóór het gezelschap zonderling
te hinderen. De guure nacht permitteerde geen slaap, de koude en de lekken
verhinderde dit, en verlengde de reeds te lange nagt in dit jaargety. Te voren hoorde
men schier iedere nagt wolven, deeze vernam men niet, maar de Boeren spraken
altoos van voorzorgen omtrent het vee tegens de leeuwen, die wy dog niet vernamen,
schoon men verzeekerd, dat zy gemeenzaam zijn.

Woensdag den 13 July
Woensdag den 13 July arriveerden tegens 9 uuren de wagens, die om de groote
duisternis en de vermoeidheid der ossen niet hadden kunnen volgen, de menschen
hadden op het gebergte zeer door de nypende koude geleeden, waartegen de
Hottentotten nog minder als de colonisten bestand zijn. Een fraay meerkatje, dat wy
onder andere dieren mede voerden, was er door gestorven.
Na een ontbeet genomen te hebben, wierd de reis voortgezet; het weer was veel
slegter en kouder als devorige dag. Men passeerde een andere plaats van Krieger,
waar de gebouwen schoon mede in dit saisoen onbewoond minder slegt waaren. De
Rhenosterberg lings en de Tafelberg rechts latende leggen bragten wy het tot aan de
veeplaats van Piet Venter, desselfs broeder de veldcornet ons vergezellende, brak
het woonhuis open, de wagens volgde ons kort en wy vonden er ons in onze
teegenswoordige denkbeelden byzonder goed. Wy hadden weeder oorzaak, zoals
wy op deeze togt zo frequent hadden, de reflectie te maken, hoe moeylijk een zeeker
classes menschen goede behandeling dragen. De gouverneur gebied en versoekt
alomme de Hottentotten wel te behandelen en om meede het voorbeeld te geeven,
hebben die zijn Ed. vergezellen, merklijk meerder gage als de beste domestiquen in
Europa, daarenbooven goede en ruime kleeding en voeding, en evenwel kunnen zy
niet laten, de spyze voor de tafel van den gouverneur bestemd en die niet luxurieus1)
is, te neemen en die onderweegen te eeten, en dikwerf is het alles wat te be-

1) Luxueus.
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komen is; evenwel is het goed op te merken, dat de meesten deezer Hottentotten
bastaarden zijn, die onder de Engelschen zoalsnog soldaaten zijn, en veel van de
goede hoedanigheeden van de Hottentotten verlooren hebben en gebreeken van de
Christenen hebben aangenomen Dit moet eenigsints gecompenseerd worden door
iets meerder kragte en intelligentie als de ordinaire onverbasterde Hottentotten hebben.
In den avond kwam de eigenaar van de plaats, des gouverneurs komst vernomen
hebbende, zijn Ed. bezoeken en naderde met de gewoone eerbewyzing met het doen
van geweerschoten.

Donderdag den 14 July.
Donderdag den 14 July. Na een redelyke goede nagt doorgebragt te hebben, reeden
wy circa ten acht uuren van deeze plaats wy moesten een klein eynd wegs weder
terug om op de groote route te komen, zoodat wy weder de Rhenosterbergen lings
agterwaarts kreegen, wy hielden cours na het noorden ten oosten en zagen dwars
vooruit de Roode bergen, ter regterzyde toonde men ons in 't verschiet de Zuure
bergen welke zeer hoog zijn, dog nog niet zover uitsteeken als de regts van ons
leggende zogenaamde Theebosch,1) die wy reeds voorheen op een groote afstand uit
de Sneeuwbergen zagen; de Compasberg legd lings van ons in 't verlengde van de
Rhenosterberg, uit deeze laatste ontspringd een fontein, welke langs de voet der
Roode bergen loopt, en zig by de Buffelvalley in de Brakrivier werpt die lager af
Vischrivier word; aan deeze fontein leggen verscheyde plaatzen eenige derzelve zijn
in dit jaargety verlaten. Aan een deezer plaatzen, gehorende aan Nicolaas van der
Walt, De drie Fonteynen genaamd, arriveerde wy tegens den middag, de gouverneur
werd door den eigenaar met het gewone salut ontfangen. Wy hielden een halte en
namen het middagmaal; deeze plaats en dus de bergen rondsom dezelve legd het
hoogste punct van Zuyd-Africa; - men is hier als op de rugge oost en westwaards,
van hier gaan de bergen en het land langsaam dalend tot aan de beyde oevers der
zee, de rivieren gaan ook hier een differente cours en storten zig oost en west in zee.
Wy vonden ter deezer plaats weder verscheide landlieden uit dit district, welke met
ons de togt na den eeten aannamen; de gantsche dag hadden wy een zeer gelyke
fraaye weg door de vlaktens. Een uur van Nic: van der Wald legd de plaats van den
commandant Johs. van der Wald, genaamd de Wolvekop; hier arriveerden wy weldra
en namen by denzelven ons nagtverblijf. Ter deezer plaatze vonden wy een famille
Boschjesmans, welke zedert eenige tijd tam gemaakt waaren, de vrouwen waren
afschuwelijk

1) Theebus.
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leelijk en zeer kleyn, de man was behendig in het boogschieten, dat hy op een zeer
verre afstand deed.

Vrydag den 15 July.
Vrydag den 15 July. De voorleeden nagt was vry koud, het water was wel ter dikte
van een achtste duim bevrooren; wy vertrokken ten 9 uuren van hier. Twee leeuwen,
welke wy des nagts hoorde brullen, hadden de stoutheid gehad tot op 10 à 12 passen
van de wagens te koomen, zonder egter eenige schade te veroorzaken. Het land is in
dit district sterk van deeze dieren vervuld, men vind overal hunne spooren; wy hadden
egter tot hiertoe het geluk niet een derzelve te zien; den gantsche dag ging onze weg
afhellende door de Roode bergen passeerende; wild zagen wy weinig, egter voor de
eerste maal op een groote afstand een gnous (door de inwoonders wildebeest genoemd,
uit hoofde zyner wilde en wondere sprongen); een der landlieden vong weder een
veule quacha. Zonder iets merkwaardigs gezien te hebben, kwamen wy byna ten
twee uuren in den middag op de veeplaats van den commandant Johs. van der Wald,
geleegen aan de Caroluspoort, daar wy ons middagmaal hielden en onze tenten
nedersloegen.

Zaturdag den 16 July
Zaturdag den 16 July vervolgde wy onze reys en lieten de Caroluspoort aan onze
slinke hand gaande meer noordwaards aan; wy zagen tegens circa 10 uuren een
menigte elanden op welke de landlieden gezamentlijk jagt maakte, en een getal van
zeeventien neervelde. Het was nog geen elf uuren, toen wy aan de Venterfonteyn
kwamen om ons middagmaal te houden en onze wagens in te wagten; deeze moesten
lings en rechts afryden om de elanden op te laden, hetwelk oorzaak was, dat men
resolveerde in steede na Van der Wald's fonteyn te ryden, hier te overnagten,
aangezien het reeds in de namiddag was, alvorens de wagens te zamen opdaagde.
Wy zagen meer Gnous, dog er werden geene geschoten.

Zondag den 17e July
Zondag den 17e July ten acht uuren vertrokken wy van hier, cours houdende na het
noorden ten oosten; het land ging hoe langs hoe meerder afhellende. Lings van ons
zagen wy een weinig agterwaards de bergen, aan welke de baake legd door den
gouverneur Van Plettenberg gesteld,1) en schuyns vooruit de zogenaamde Toverberg.
Tegens den middag kwamen wy aan de Van der Wald's fonteyn, en hielden daar ons
middagmaal. De heeren jagers doode weder drie elanden en eenige bonte bokken;

1) Zie: Geschiedenis van Zuid-Afrika in Beeld, bl. 55.
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zijn en tog pretendeerde ieder wel 900 te züllen weegen; de vellen deezer dieren
zijn by den landman zeer in waarde. De commandant Johs van der Wald was een
weinig vooruit gereeden om Boschjesmans op te spooren ten einde hun by den
gouverneur te brengen; hy had op twee à drie plaatzen vuuren aangelegd om hun tot
een teeken te dienen, hetwelk zy op hunne beurt meede deeden. Korte tijd daarna
kwamen drie à vier deezer wilden by ons en scheenen zeer vertrouwelijk, vooral toen
men hun van een eland eenige stukken uitreikte, daar zy met greetigheid op aanvielen
en byna raauw verslonde. Tegens den avond kwamen wy aan een poort tusschen
twee bergen aan een mooye groote fonteyn met riet bewassen zonder naam, gelykende
veel na onze vaderlandsche kolken of wielen, wy sloegen aan hetzelve onze tenten.
Wy waren paseven gearriveerd, toen de commandant Linde den gouverneur liet
verzoeken een Gnou te komen zien, welke hy een half uur van daar gekwetst had,
gelijk zijn Ed. dan ook deed; derwaards gereeden zijnde namen wy accuraat de maat
van dit zonderlinge dier, en schetste hetzelve naauwkeurig in teekening af, om het
vervolgens af te struypen en het vel meede te voeren.

Maandag den 18 July.
Maandag den 18 July. Byna ten half elf uuren reeden wy van ons camp; de
vermoeydheid der ossen en om hun eenig voedzel te doen krygen was de oorzaak
van dit laat vertrek, ook was het traject tot aan de Oranjerivier maar twee groote
uuren ver. Onderwegen kwamen kleine tropjes Boschjesmans na ons toe, en voegde
zig by het rysende gezelschap. Lings agterwaards hadden wy de Toverberg en voor
ons uit ten noorden werwaards wy reeden de bergen aan welkers voet de
bovengenoemde rivier vloeyd. Tegens den middag naderde wy dezelve zonder
onderweege veel merkwaardigs te zien, geene groote rivieren in Africa gewoon
zijnde, deed het ons een groot plaisier thans een stroom te zien, welke al de
vereyschtens van een mooyen sterk vloeyend water heeft, de oevers zijn meestal
hoog verheeven. In dit oogenblik is er niet veel water in de rivier, zodat nu de breedte
een groot geweerschot zal zijn, dog moet by hoog water een gedugte stroom
formeeren. Hier en daar is de rivier naauwer en word gedwongen door vooruitstaande
klipbanken, die een snelle drift veroorzaaken. Men had ons versproken in deeze rivier
zeekoeyen (hippopotamus) te ontmoeten; ook by ons arrivement gingen wy dadelijk
uitzien om van dezelve te vinden. Het duurde niet lange of wy hoorde het zugten en
blaazen van eene deezer dieren, het gezelschap trok dus spoedig gewapend na den
oever der rivier en begon-
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nen te schieten. De zeekoey had tog de voorzichtigheid aan de overzyde te blyven,
en niet dan by volstrekte noodzakelijkheid zijn neus ter ademhaling boven water te
toonen, op welk punct tevergeefsch de gantsche namiddag gevuurd werd, zodat men
na een paar honderd schooten genoodzaakt was met ledige kruydhorens en zonder
zeekoey na het camp te keeren. Omtrend 20 à 30 Boschjesmans waren ons op de
tour van heeden gevolgt en bevonden zig by ons leger, de generaal deed hun eenige
geschenken van coraalen en tobak en ruylde voor de aardigheid eenige boogen en
pylen, welke hun eenig, dog uit hoofde van het sterke vergift gevaarlyke wapens
zijn; daarmee dooden zij al hun wild, dat aan het gift sterven moet, dog dat zy evenwel
eeten, na de pijlschot uitgesneeden te hebben.
De vergiften kooken zy uit differente planten en boomtjes, ieder heeft zijn byzonder
gebruik na mate het dier is dat zy dooden willen; zy schieten hunne pylen met veel
behendigheid en juistheid en dooden met dezelve. Dit wapen is ver gevaarlyker dan
de assagaay der Caffers. De Boschjesmans zijn uittermaten kleyn en door den honger
meestal sterk uitgedroogd; de generaal nam de lengtemaat van een hunner, welke
volgens gissing een man van veertig à vijftig jaren zal zyn geweest, en bevond dat
hy vier voet en drie duim haalde; de vrouwen zijn nog kleinder en gantsch niet schoon,
Het physionomie deezer wilden heeft veel overeenkomst met dat der Hottentotten,
egter een veel sneediger en intelligenter uitzigt, dat misschien toe te schrijven is aan
de waakzaamheid, die zy contiueel moeten gebruiken om de geduurige staat van
gevaar in welke zy leeven; hunne taal heeft ook meer tongslagen dan die der
Hottentotten, die tog primitivelijk dezelfde natie zullen uitgemaakt hebben. Hunne
couleur is generalijk veel blanker dan dat der andere Hottentotten, eenige zelfs zijn
nog minder geel dan de Spanjaarden op het eyland Teneriff, byzonder diegeene,
welke veel in de rivieren zijn om te visschen, daar zy zig door voeden. Zy gebruiken
daartoe zeer handig geflogtene riete fuyken, veel na onze Europische gelykende; de
gantsche natie voed zig tog voornamentlijk van kleyne bolletjes, welke zy met een
hout uit de grond graven en veel van kleyne uytjes heeft, dog gebraden zijnde smaakt
als castanjen; zy trekken continueel van de eene berg in de andere zonder een
gefixeerde wooning te hebben, ook lopen de meeste hunner op hun zelve, erkennende
geen geavoueerd capitein of opperhoofd; de craalen of horden bestaan meestal in
eene enkelde famille, en zulk een craal schijnt zelfs zelden met andere te verkeeren,
wijl de benamingen voor een zelfde zaak of object byna zo meenig-
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vuldig differeeren als er onderscheide horden zijn, hoewel zij zig alle onderling goed
kunnen verstaan; hunne kleding is zoals van alle wilden beestehuyden. Voor alle
cieraad hebben zy eenige peezen en gedroogde darmen om den hals en op hunne
mutsjes coraalen, welke zy zelfs uit de schel van struysvogeleieren snyden en aaneen
rygen.1) Zy zijn grote liefhebbers van tabak, welke wy hun in ruime maate na hun
groot genoegen uitdeelde.

Dingsdag den 19 July.
Dingsdag den 19 July. Reeds zeer vroeg reeden de meeste van het gezelschap na
boven en beneden de rivier om zeekoeyen op te sporen met belofte de generaal te
zullen laten waarschouwen, zodra er op geschikte plaatzen te jagen waaren. Te
vergeefsch wagte wy den gantsche morgen hier na, en amuzeerde ons om langs den
zandoever der rivier gecouleerde steentjes en christallen te zoeken, welke men ons
verzeekerde, dat er zeer fraay en zonderling waren. Wy raapte eenige wynige, dog
de vonst voldeed niet aan de verwagting; toen de gouverneur bezig was ons gewoon
champetre - maaltijd te neemen, kwam een jonge mensch aanryden om te zeggen,
dat de commandant Human op een uur afstands beneeden ons camp een zeekoey
geschoten had, hetwelk de generaal deed besluiten ten fine van gezigt derwaards te
ryden; daar op de plaats komende, had de stroom het lighaam buyten het gezigt van
de schutters afgevoerd, hetwelk men met alle mogelyke moeite niet had kunnen
beletten. De riemen, daar men het dier aan vast gemaakt had, konden de kragt van
het water niet wederstaan en braaken aan stuk, zodat men onverrigter zaake na ons
camp moesten retourneeren, zonder onze nieuwsgierigheid voldaan te hebben. Men
zond tog Boschjesmans de rivier langs af om na te gaan waar het beest gebleeven
was; deeze kwamen 's morgens van

Woensdag den 20 July
Woensdag den 20 July vroegtydig waarschuwen, dat een half uur lager af van de
plaats, daar de zeekoey geschoten was, het lijk tegen een klipbank was blyven haaken
en nu daar aan de overzyde leyde. Ons camp werd opgebroken met intentie ten
eenemaale van de rivier te vertrekken en de reyste vervorderen, dog toen deeze tyding
kwam, zette wy cours na de aangeweezene plaats, daar men ook alles conform het
verhaal bevond. Men begreep dadelijk, dat het zeer moeylijk zoude zijn het beest
aan onze zyde te brengen en de landlieden dagten best te zijn al de ossenriemen aan
elkander te binden en deeze lengte door de Boschjesmans over te laten zwemmen.
Deeze maakte

1) Zie ‘Geschiedenis van Zuid-Africa in Beeld’, blz. 3.
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zig dan ook daartoe gereed, zy zogten ieder een groote drooge boomstam, op welke
zy zig kruysgewyze plaatste; het zonderlingste was, dat zy een brandend hout mede
namen om aan de overzyde vuur te stooken. Op die wyze uitgerust en zig aan de
lange riem vasthoudende, entammeerde zy de overtocht, dog nog pas ter halverweege
gekomen, had de kragt van het water tegen de osseriem reeds een zo groote zwaare
bogt aan dezelve gegeeven (trouwens een leevendige zeekoey zou niet kragts genoeg
bezeeten hebben om aan een riem door die stroom na de overzyde te zwemmen, ofte
trekken) dat de twee voorste genoodzaakt waren los te laaten, di met moeyte aan de
overzyde lande; de overige twee namen de terugreyse, zodat wy weldra zoverre
waren als toen men begon. Een menigte andere expedienten wierden uitgedagt, maar
geen een wierd met succes geëxpedieerd; eenige wilde een radeau of vlot maaken,
dat mentogten sterksten afried uit hoofde van het gevaarlyke, dat in zulk een expeditie
is, wanneer geen door en door daarin kundigelieden er mede omgaan. Verscheyde
jonge lieden begaven zig te water om over te zwemmen, maar geen hunner reusseerde
en alle waren genoodzaakt na den oever terug te keeren.
Vier à vijf Boschjesmans werden gepersuadeerd nog een proeve te doen, zy rustede
zig weder met een drooge boom uit, en lieten zig ieder zulk een hout aan de schouder
binden; toen zy te water gingen, staken zy de voorste punt van het hout vlak in de
stroom, en gebruikte de andere hand en de voeten om vooruit te komen en het afdryven
te beletten. Het gelukte hun volkomen, zelfs voerde de stroom hun byna niets
benedenwaards; aan de overzyde gekomen zijnde, gingen zy gezamelijk aan den
arbeid, trachtende het dier vlottende te maaken, als hoopende men, dat het lighaam
afdryvende in een kronkel der rivier aan onze zyde zou worden gevoerd. De groote
zwaarte en vreeslyke dikte van de zeekoey deed tog al de haalde pogingen mislukken,
en het was hun niet mogelijk eenige beweging er in te krygen. Een vrij geworden
slaaf was uit eigen verkiesing ook te water gegaan om over te zwemmen, dog ter
halver weegen in de stroom komende, kon hy geen wederstand aan het water bieden,
zodat hy moest zinken, en ons bedugt voor zijn leven deed zijn; hy kwam al
haspelende nog twee à drie maalen boven dog zonk telken reise weder. Na lang
tusschen vrees en hoop toeschouwers van dit geval te zijn geweest had men het
genoegen hem aan de overzyde van de wal te zien aanlanden, dog hy was lange tijd
zonder te kunnen gaan, evenwel kwam hy zo verre, dat hy het vuur bereikte van de
Boschjes-
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mans, en toen zagen wy van verre een allergenoeglijkst tooneel; ieder deezer wilden
ontkleede zig geheel, en zy hingen den byna verdronkenen alle hunne krossen of
mantels om het lijf, makende met alle vlijt een groot vuur aan om zijn verkleumde
leden te verwarmen en hem by te brengen Hoe schoon een voorbeeld van
menschelykheid geeven deeze wilden niet aan hun, die zig Christenen noemen;
wenschelijk is het, dat men deeze goed geaarde schepzelen niet met vreedheid
wedervergelding doe, indien men hunne revolutionaire dwalingen van 1793 en 1794
uitzonderd, waarvan zy geneezen zyn. Men heeft egter hier meer dan elders zulks
weinig te vreezen, wijl de inwoonders van de Sneeuw en Rhenosterbergen meestal
niet gedeeld hebben in de wanordres, die in deeze colonie zoo vaak hebben bestaan,
en die welke thans by ons gezelschap zijn, voor het meerdergedeelte geschikte
weldenkende lieden zijn; tot een blijk, dat zy weldenkend omtrend deeze wilden zijn,
kan strekken, dat men tydens de reyse van de heer Barrow met geen mogelijkheid
een Boschjesman te zien kreeg, en vast niet by een Christen zou gekomen zijn, daar
nu eenige ingezeetenen het zo verre hebben gebragt, dat wanneer zy vuuren tot sein
stoken, een menigte der wilden na hun toe komen loopen en zeer vertrouwelijk tobak
en mondprovisiën komen haalen. Eenige tijd geleeden had men aan de bezadigste
van zulk een craal tot een teeken van vreede en tot aanstelling als capitein een stok
met een kopere knop gegeeven, maar kort daarna stierf die capitein, zodat de stok
overging op zijn zoon, die toen in die functie opvolgde; ongelukkigerwyze overleed
deeze zoon korte tijd na zijn vader, en dit maakte zodanig een impressie op die horde,
dat zy aanstonds de stok terug bragten en zeyde, dat die stok hun alle zou doodmaaken.
Godsdienst hebben zy in 't geheel geene, evenwel zyn zy reeds op de hoogte, die alle
wilde volkeren passeeren, alvorens tot religie te komen, namentlijk het geloof aan
tovenaars; zy schryven aan zulk eenen de magt toe, reegen, wind, donder etc. voort
te kunnen brengen en wel dan, wanneer zy het verlangen. Wanneer by ongeluk zulk
een tovenaar verscheyde malen miswyzingen in zijn voorspellingen heeft, wordt hy
somwylen verbrand, gelijk ons een Boschjesman verhaalde, dat nog onlangs met
zyne vrouw was gebeurd, die ook een groote toovenaresse zynde, verkeerde mirakels
had gedaan; de vrees, dat na de dood de vrouw nog zou spooken, had hem zo ver
gebragt, dat hy tot alle securiteit het hoofd van het doode lighaam met steene verplette,
toen begroefen boven dit graf nog een groot vuur ging stoken.

Donderdag den 21 July
Donderdag den 21 July wierd den dag begonnen met een onder-
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zoek of het bekomen van de gedoode zeekoey nog mogelijk zoude zijn; het gevolg
er van was er van af te zien, en dus de reis te gaan vervolgen. Evenwel besloot men
zo lang te wagten als nodig zoude zijn om de vryslaaf, die aan de overzyde van de
Orangerivier by de Boschjesmans vernagt had tijd te geeven weder terug te komen.
Toen de zon op was, zag men hem met drie Boschjesmans verzeld de oever van de
rivier op gaan om eene minder gevaarlyke overtogt te vinden; op de gekosen plaats
gekomen zijnde, maakte de Boschjesmans voor hun gast een lange bosch hout, om
die evenals zy zelven by de passage te bezigen. Het gevaar, dat de vrye slaaf de
vorige dag gelopen had, had hem zijn stoutheid benomen en hy scheen met
bedeesdheid te water te gaan. Tot aan een eyland in de rivier ging het byzonder
voorspoedig en met behulp zyner nieuwe vrienden ondernam hy de tweede en
moeylijkste overtogt, maar toen zy het tot op een klip, die hen het water slegts tot
half wegen het lijf deed blyven, hadden gebragt, deed de vermoeidheid hem staan,
en wel zo lang, dat de vryslaaf en de eene oude Boschjesman, die hen op de klip
vergezelde van de koude als verkleumde; te vergeefsch riep men hen toe de reis te
vervorderen. Men bewoog twee andere Boschjesmans hun redding te gaan
ondernemen; zy deeden dit met zwaare houtbosschen, waarop lynen ruste, die aan
onzen oever wierden vastgehouden. Zy stuurde met zoveel behendigheid, dat zy juist
op het goede punt aankwamen, dog de vrye slaaf was te verkleumd en te bedeest om
de lijn te grypen en de Boschjesmans dreeven door de strooom voorby; dan, op dit
oogenblik nam die op de klip was, de eenige party die hen redden konde; hy drukte
de vrye slaaf in de diepte en dwong hem dus met hem vereenigd het laatste effort te
doen. Deeze schepzelen boesemde levendig belang aan de gouverneur en zijn geheel
gezelschap, dat op de oever stond, in; men liet wijn heet maken om hen te ontfangen,
en had het overgroot genoegen hen eindelijk aan de wal te zien komen. Het gezelschap
van de gouverneur gaf het exempel van deelneming en hulpbewysingen. De twee uit
het water komende, waren byna dood van vermoeidheid en koude, men laafde hen
met de heete wijn en koesterde de Boschjesmans by het vuur, en toen men hem zag
bykomen, wierd hy en de andere, die ter redding hadden medegewerkt rykelijk met
presenten beschonken; de gouverneur nam deeze geleegenheid te baat om de
ingezeetenen voor oogen te houden, hoe zeer deeze schepzelen verdiende wel te
worden behandeld. Deeze les zoude in andere districten van Graaff Reinet meer
nodig en misschien minder vrugtbaar geweest zijn. Amper was de
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vrye slaaf en zijn redder aangeland of men zag een ander Boschjesman met de
kleederen van de vrye slaaf, die hem des avonds te voren waren toegezonden op het
hoofd, de snelle stroom met zeer veel moeyte en gevaar doorzwemmen; zijn vrouw
was by ons en deed hem by het uitdeelen der presenten remarqueeren, en zy bekwam
voor hem het deel; van tijd tot tijd deed zy door het slingeren van de tong een
zonderling ratelend geluid uitgaan, men vroeg wat zulks beteekende, en wierd
onderrigt, dat zulk een geluid in groot gevaar van nut was.
Te 10 uuren wierd het rid van den dag ondernomen, de cours meest west ten zuyden
houdende, het voorneemen zijnde aan Zeekoerivierpoort het camp voor de volgende
nagt op te slaan. Op een uur vandaar genaderd zijnde, deed de hubsche veldcornet
Venter de gouverneur een weinig rechts een Boschjesmanskraal remarqueeren;
dadelijk wierd besloten met het gezelschap te paard derwaards te ryden. Op een
kleyne hoogte gekomen zijnde, vond men een zeer oude vrouw, een jongere, die er
beter als gewoone Hottentottinne uit zag en verscheide kinderen, beneevens een oud
en een ander man; ter eere van de colonisten van deeze buurt waren deeze menschen
blyde en niets bevreesd. De gouverneur gaf hen eenige presenten van koraalen enz;
zy vroegen na tobak en men zeide, dat zulks op de wagens was, en zy er van hebben
zoude, indien zy in ons camp kwaamen. Een dragonder gaf hetgeen hy by zig had,
en alle, maar vooral de schoone Boschjesman begonnen een lang geschreeuw, dat
eindelijk na een gezang geleek. De gouverneur vroeg aan een der colonisten, die
volmaakt de Boschjesmanstaal kend, wat zy riepen, en hy zeide, dat het eene
onophoudelyke herhaaling was, dat zy zeer blyde waaren en dat niets zo smakelijk
als tobak was.
Een Boschjesmanskraal of dorp, waar eene famille in woond, bestaat uit het
volgende; eenige kleine, een weinig langwerpig ronde gaatjes, waarin een weinig
hooy voor de verblijfplaats van een man en vrouw, nog kleyndere voor eenige
kinderen, eenige takken en matjes beschutte het meer voor wind dan voor reegen,
en de kros, die veel kleinder als die der ordinaire Hottentotten is, maakt hen deksel.
Zy hebben een soort van kleyepotten, maar dit is een luxe, geen behoefte. Een halve
pampoen om water in te scheppen is hen van groot nut, maar weeten er zig van te
passeeren, beter diend hun de schulp van een landschildpad. Veele vleeschen eeten
zy raauw, en zo zy het bereiden is het amper warm gemaakt. Een groot zoort van
mieren met derzelver eyeren is de geliefkooste spyze. De Kaffers
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drinken aan de beeken op de kniën leggende, of op de hurken zittende en dan met
de voorste vingeren van beide handen het water opwerpende, maar de Boschjesmans
gaan op de buik leggen, dezelve als de oever zeer stijl is en zy met moeyte zig op de
elleboogen tegens het afglyden stutten en drinken met de mond in het water evenals
de meeste dieren. Tegens het vallen van den avond kwamen wy op de plaats onzer
bestemming, de jagers eenige grof wild geschoten hebbende, alleen om aan onze
vrienden de Boschjesmans voedzel te verschaffen.

Vrijdag den 22 July.
Vrijdag den 22 July. Een tijd langs de rivier afrydende, vervorderden wy tegens half
neegen uuren onze tocht na de Plettenbergsbaake, men kon op de reeds byeen
gevallene steenen der baaken nog een overschot vinden van het wapen aldaar door
den gouverneur van Plettenberg anno 778 gesteld tot limite van de colonie;1) de weg
en het land derwaards gaat weer opdragende na boven. Wij kwamen circa ten elf
uuren aldaar aan. De gouverneur trof alhier een courier aan, welke van de Kaap
kwam, brengende depeches, welke van het Staats-bewind der Republiek den 25 Maart
uit den Hage na deeze uithoek aan de gouverneur waren afgezonden; zijn Ed.
oordeelde dezelve van dat gewigt om dadelijk in persoon pr. extra post na Kaapstad
te ryden, gelijk hy dan ook na van het gezelschap allervriendelijkst afscheid genomen
te hebben en den capt. Paravicini met het toezigt van den train en goederen
aanbevoolen te hebben, ons tot ons aller leedwezen ten ¼ uuren verliet, rydende nog
deezen dag twee uuren verder dan de baake, daar wy ons camp nedersloegen. Zijn
Ed. zond tot vermeerdering der spoed aan de landdrosten, heemraaden,
veldcommandanten en cornets de annexe missive (Litt....).

Zaturdag den 23 July.
Zaturdag den 23 July. Zeer verlangende zijnde, nu onze gouverneur ons verlaten
had, ook onze reis zoveel mogelijk te bespoedigen, vertrokken wy zeer vroegtydig
van hier; tegens den middag belande wy aan de veeplaats van den commandant Johs.
van der Wald genaamd de Boelhouwersdraay leggende aan een kronkel der
Zeekoeyrivier; wy wierden vriendelijk geacceuilleerd en namen het middagmaal.
Het is zonderling te zien, wanneer iemand een talryke kudde zo runderen als schaapen
heeft, zulk een welgezeeten man dan met zyne famille in een rampzalige hut van riet
woond, en zig dus allerbekrompenst moet behelpen, evenwel zijn deeze lieden aan
dit trekkend leeven (dat zy jaarlijks om de weide moeten doen) zodanig ge-

1) Zie ‘Geschiedenis van Zuid-Afrika in Beeld,’ bl. 55.
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woon, dat zy daarin geen gemissen of last vinden. Wy lieten by den commandant
voornoemd eenige snuysteryen en tobak agter om van tijd tot tijd aan de hem komende
bezoekene Boschjesmans uit te deelen; bedankende hem voorts voor zijn heusch
onthaal vervorderde wy onze tour, zonder veel merkwaardigs te ontmoeten, kwamen
wy met zonsondergang aan de veeplaats van Koekemoer, ook aan de Zeekoeyrivier
leggende, dog verneemende, dat een uur verder nog een dergelyke veeplaats was,
resolveerde men om het mooye weer en de maaneschijn derwaards te ryden, daar
wy dan ook behouden by den bewoonder Maarten Coetzée aankwamen en ons leger
nederzetten.

Zondag den 24 July
Zondag den 24 July genoodzaakt zijnde na het ter deezer plaatze gecommandeerde
versch voorspan ossen te wagten, was het wel 10 uuren, alvorens wy opbraken; wy
passeerde een spruytje van de Zeekoeyrivier, en zette nog cours na het zuyden ten
westen. De grond brengt hier niets voort dan kleine laage bosjes en word uit dien
hoofde caroogrond genaamd. De weg was zeer vlak, zodat wy na drie uuren rydens
aan de plaats van Philip Potgieter de Gordonsfontein genaamt aankwamen.
Geduurende de kleine halte, die wy maakte, bragt Andries Venter een deserteur by
ons, welke voorgaf een Engelsche te zijn en een pas verlangde; verscheide
omstandigheeden deeden ons egter voorkoomen, dat het een Bataafsch jager was,
zodat den capt. Paravicini best oordeelde deeze nader te ondervragen, en dus
provisioneel meede te voeren. De visitatie zyner goederen en kledingstukken sterkte
ons in dit voorneemen en hy vertrok onder ons geleide. Na den eeten zagen wy
onderweegen een groote troep Gnous; vergeefsch werd op dezelve jagt gemaakt, zy
waren te gezwind; het gelukte de jagers beter jagt te maaken op een ontelbaare
menigte springbokken van welke eenige werden geveld. Tegensvijf uuren in de
namiddag arriveerde wy aan de Bokfonteyn, zijnde een verlatene plaats van Petrus
Ernst Krieger thans aan .... Louw gehorende, wy sloegen hier onze tenten. Ons
gezelschap minderde heeden sterk, by Potgieter verlieten ons de landlieden aan de
Rhenosterbergen te huys horende en welke den gouverneur convoyeerde. De
commandanten Linde en Human zijn nu met hunne jonge lieden onze eenige
geleyders.

Maandag den 25 July
Maandag den 25 July braken wy tegens half acht uuren ons leger op en namen de
cours gelijk gisteren Z. ten W.; regts van ons legde op den afstand van circa 2 uuren
de plaas genaamd Hoogmoedsfon-
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teyn, gehoorende aan Barend Lubbe,1), schuyn voor ons hadden wy een fraay
berggezigt, die op dit uur door de opgaande zon allerschoonst verligt wierd. Het land
word hier in 't generaal bergachtiger. Tegens 10 uuren hielden wy een halte op de
plaats van Jan Jacobsen genaamd de ...... Valley, de landeryen om hetzelve schynen
hoezeer rykelijk van water voorzien, niet zeer vrugtbaar en vry doorzaayd van klippen.
Den eygenaar zeyde pas zedert eenige maanden hier gewoond te hebben; hy kwam
juist te huys, toen wy arriveerde, als hebbende hy den gouverneur een eynd wegs
geconvoyeerd; na hier twee uuren doorgebragt te hebben, om paarden en ossen
nieuwe kragt te geeven, reeden wy vandaar. Wy haaste ons zeer, daar de lugt ons
reegen scheen te voorspellen, en kwamen na nog 5 uuren met de wagens gereeden
te zijn aan de Zoete valley aan Zeekoeygat, bewoond door B. Villoen,1) daar wy ons
nagtverblijf vestigde. Deeze burger gaf een brief over van de gouverneur uit welke
wy tot ons genoegen zagen, dat zijn Ed. hier gisteren welvaarend gepasseerd was.
Des avonds belegde den capt. Paravicini en den 2e lieut. Gilmer eene informatie over
den op eergisteren by ons gekomene deserteur en ontfingen van deeze de bekentenis
(zie Litt.... hier annex.)

Dingsdag den 26 July,
Dingsdag den 26 July, den voorleeden nagt hadden wy een zwaar onweder, verzeld
van reegenvlagen, dog toen wy tegens half neegen uuren afreeden was het reeds
over, en de lugt beloofde ons een schoone dag. Na een uur of anderhalf langzaam
opwaards gereeden te zijn, bereykte wy de Sneeuwbergen en wel aan desselfs
noordelijk gedeelte, daar men de passage Africa's hoogte noemd. De versche ossen,
welke wy heden weder gekreegen hadden, deed ons die hoogte spoedig en gemakkelijk
beklimmen; boven gekomen zijnde zagen wy in de vlakte voor ons de plaats van
Willem Sagenaar, genaamd De Koude Hoek; door deeze man thans verlaten, omdat
de veekraalen in de brand waren geraakt; de naam, welke de plaats draagd, scheen
ons zeer te pas gegeeven; de naakte velden en de met sneeuw bedekte ruggens spraken
overtuigend dat men de warmte in dien oord wel verdragen kan.
Twee uuren verder leyde nog twee plaatsen van Piet en Michiel Overholster,
genaamd de Rhenosterfonteyn, by welke laatste wy stil hielden en een uur uitspande.
De oude man overlade ons met gulheeden en bood ons de maaltijd aan; hy schijnt
een man te zijn

1) De vestiging der familie Lubbe dateert van 1696.
1) De vestiging der familie Viljoen (Villion) dateert van 1676.
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van een reedelijk gezond oordeel, jammer maar, dat hy deraisonneerde over de zaken,
welke hier in dit district gepasseerd zijn tijdens de opstand der Boeren. Hy was by
deeze geleegenheid de eenige van het gezelschap niet, die een verkeerde lijn trok,
en men ziet helaas de onderlinge particuliere twisten nog dagelijks smeulen; hy
verhaalde ons dat de Boschjesmans nog korts geleeden een groot aantal van zijn vee
hadden weggeroofd, welke hy vergeefsch door hun te vervolgen had getragt weder
te krygen, ofschoon zyne zoons twee der rovers hadden doodgeschoten. Wy reysde
weldra verder al cours houdende na het westen ten zuyden; de grond was sterk met
salpeeter geinpregneerd, en was op eenige plaatzen zo wit als of 't met sneeuw bedekt
waare geweest. Men zag een groote trop struysvogelen van welke de jagers egter
geene kon bereyken; hoezeer men ons verzeekerd, dat in deeze contryen een groote
menigte leeuwen zijn, en men hun soms in troepen van 16 à 17 ziet lopen, hadden
wy tot hier toe het geluk niet een eenige aan te treffen; wy moeten ons tot hiertoe
nog alleen met hun musiek des nagts vergenoegen. Met zonsondergang bereykte wy
de Capokfonteyn,1) daar wy eenige verlatene wooningen en verbrande veekraalen
vonden staan. Wy stelde onze tenten in de nabyheid der fonteyn om op deeze plaats
te overnagten.

Woensdag den 27e July
Woensdag den 27e July vervolgden wy onze reise, cours na het westen houdende;
de weg, welke wy doorreeden was zeer klipachtig en onégaal, ook moesten wy deeze
dag meer ruggens en hoogtens passeeren dan gisteren. Na drie uuren gevorderd te
zijn, zagen wy regts van ons de plaats van den burger Pinard daar wy tog niet
aanreeden, maar nog een uur verder gingen om aan eene fonteyn in de vlakte ons
maaltijd te houden, na hetwelke wy weder verder reeden. Het duurde niet lang of wy
klommen de Sneeuwbergen eindelijk af, en passeerde de zogenaamde Buffelrivier,
die zig by de Beervalley in de Chamtouschrivier werpt en by de Nieuwveldsgebergtens
en in de Caroo uit drie spruiten, zijn oorsprong vind; digt by dezelve rencontreerde
wy den burger Gabriël Tim, welke uit het Roggeveld na de Rhenosterbergen ging
om zijn vee te haalen. Hy verhaalde ons twee dagen te voren onze gouverneur in de
nabyheid van Zoutrivier tegen gekomen te zijn en dagt dat zijn Ed. heeden avond
wel aan de Zwarte berg zou zijn. Een uur of anderhalf verder, daar zig de weg van
het dorp Graaff Reinet (van hetwelk wy thans

1) Capok = sneeuw in het Afrikaans.
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drie dagreyse of schoften voorby zijn) en de weg van Groot Vischrivier na de Kaap
tezamen vereenigen, vonden wy een wagen van dat dorp komende met eenige
landlieden, welke tot escorte verstrekte van den presumptive moordenaar hier voren
gementioneerd, welke door den substituut schout van dit district Kaapwaards wierd
opgebragt om aan de justitie over te geven.
Tegens half zes uuren bereykte wy de plaats van Carel van Heerden genaamd ......
eh geleegen aan de Buffelrivier, wy stapte af en sloegen ons camp hier ter neder. Wy
vonden den heemraad Barend Burgers, ook zoeven aangekomen, denzelve
overhandigde my de door den gouverneur en generaal in heemraadsvergadering te
Graaff Reinet gevraagde lijst der leeningsplaatzen met derzelver legging en hunne
bewooners, dog remarqueerde my, dat men zulks met meer accuratesse ter generale
secretarye aan Kaapstad zoude kunnen vinden, aangezien in de laatste jaaren door
gebrek aan gereegelde bestier van zaken op Graaff Reinet de aanteekening der
ordonnantiën eenigsints gebrekkig was gegaan. Ter deezer plaatze vonden wy weder
een nieuw voorspan trekossen, met welke wy

Donderdag den 28 July
Donderdag den 28 July onze tour tegens 8 uuren voortzette. De gantsche voorleedene
nagt hadden wy zwaare regen, die een gedeelte van den dag voortduurde en ons by
een felle westewind zeer koel toescheen. Een uur van ons nagtverblijf deeden wy
een afgebrande woonplaats aan van Van Heerden, en twee uuren later de plaats van
Piet van Assweegen,1) daar wy een voeder aan de paarden gaven en toen verder
reeden. Onze schoft was zeer lang als leggende het Carrubosch daar wy meende te
overnagten 10 uuren ossewagen van ons vorige quartier. Het land is zeer bergachtig
en de weg met klipbanken doorvloerd, zodat men in de wagens een sterk gevoel van
de rid hadden. Tegens half zes uuren des avonds kwamen wy weder aan een spruit
van de Buffelsrivier, welke door het Carrubosch aan de voet van rotsachtige
gebergtens loopt, en zig met de andere spruit meer zuydwaards in de Caroo vereenigd;
het Carrubosch is aldus genaamd na de menigte boomen van die naam, welke ter
deezer plaats groeyen. De mimosa is hier niet minder meenigvuldig, men zegt ons,
dat zig veele t' coudous2) in dit hout ophouden, wy zijn zeer nieuwsgierig deeze
schoone antilope te zien. Men belooft de heeren jagers op dezelve een ruim veld voor
hunne liefhebbery; wy campeerde aan de overzyde der rivier en hadden weder een
aanhoudende reegen.

1) De vestiging der familie Van Aswegen dateert van 1735.
2) Koedoes.
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Vrydag den 29 July
Vrydag den 29 July vertrokken wy van hier en reeden zonder iets merkwaardigs te
zien tot aan de Zoute Rivier, welke meede zijn oorsprong uit de Nieuwveldsgebergte
ontfangt, en zig met de Chamtouschrivier agter de Sitsikamma in zee werpt; wy
sloegen ons camp aan deeze spruyt ter neder.

Zaturdag den 30 July
Zaturdag den 30 July met het aanbreeken van den dag gingen wy met zeer mooy
weer van de Zoute Rivier, onze weg na de Rhenosterkop neemende, leggende circa
vier uuren met de ossewagen van hier; wy zagen de gebergtens van het Nieuwveld
aan onze slinke hand, en de Zwarte bergen vertoonde zig met derzelver kruynen in
de verte voor ons uit. Ten 11 uuren byna kwamen wy aan de Rhenosterkop, daar wy
een paar uuren by een fontein halte hielden. De commandant Human schoot een
fraaye mannetjesstruys, welke egter geen mooye veeren had, dus van weinig waarde.
Deeze dieren zijn zeer meenigvuldig en de Boeren zijn groote liefhebbers hun te
schieten, om de veeren aan de Kaap, daar zy van waarde zijn, te verkoopen. Hoezeer
men de schoft van heeden maar tot deeze plaats opgegeeven had, begreepen wy na
den eeten nog zover te kunnen ryden om de plaats van den commandant Abraham
de Klerk1) te bereiken, zodat wy weder opzaten en onze weg derwaards vervorderde.
Wy reeden continueel langs de voet van het gebergte, omtrent halverweege gekomen,
troffen wy een veewagtershut aan, by dewelke wy een horde dier Caffers ontmoete,
welke in de Nieuweveldsche bergen zig ophouden. By ons arrivement aan de plaats
van De Klerk, genaamd De twee Fonteinen was de zon reeds onder, hoezeer wy ook
te paard onze wagens waren vooruitgereeden; de commandant voornoemd recipieerde
ons uittermaate vriendelijk, en gaf een brief over van den gouverneur, welke hier
den 25 ll. was gepasseerd, en behouden door De Klerk tot de Zwarte bergen was
overgebragt. Den capt. Paravicini schreef op authorisatie van den gouverneur de
annexe missive aan de major Von Gilten in de Algoabaay commandeerende (zie
Litt....).

Zondag den 31 July.
Zondag den 31 July. Wy hielden hier heeden eene rustdag om onze provisiën zoveel
mogelijk te vernieuwen en met de Caffers te spreeken; de commandant De Klerk
berigte ons dat de gouverneur hun had gesprooken en zyne intentiën geopenbaard;
wy deeden hun ook een vermaaning op onze wyze om zig als stille onderdaanen
deezer colonie te gedragen en gehoorzaam te zijn aan alle de beveelen,

1) De vestiging der familie De Klerk dateert van 1709.
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welke hun zoude gegeeven worden. Deeze Caffers bestaan uit vier horden, en hebben
zig reeds acht jaaren geleeden en in alle rust uit Cafferland na deeze velden begeeven,
daar zy zig stil en vreedzaam, zonder ooit de colonisten in iets te benadeelen tot
hiertoe gedragen hebben; hun verlangen is niet om na hun land terug te keeren, maar
veeleer om op den zelven voet onder de Hollandsche regeering, rustig en onderworpen
te blijven leeven, en geen oppergebied te erkennen dan hetzelve. Zy bebouwen
tegenswoordig reeds eenige grond en zijn redelijk zuynig en oppassend op hun reeds
gewonnen vee en schaapen. Wy deelde hun een menigte tobak, coraalen en andere
snuysteryen uit, waarmeede zy zeer in hunne schik waaren. Het is een groot verschil
deeze schoone uitgegroeide lieden te zien of de kleine verarmde Boschjesmans.
Eenige burgers, welke den gouverneur met een reeks van klagten waaren
aangeweest en door zijn Ed. waaren gerenvoyeerd om ze in handen van zijn aide de
camp te geeven, deeden zulks heeden morgen. Den dag werd doorgebragt met de
nodige preparatiën voor onze reys van morgen te maaken. Wy vonden hier twee
fraaye jonge leeuwen door den burger Prinsloo opgekweekt en aan den gouverneur
aangebooden; wy maakte hun een hok en namen ze in ons gezelschap aan. De
presentgeever werd met een douceur van een hondert rijxdaalers beschonken.
Samuel Johannes Pinard, oud 21 jaaren, gebooren in Ierland, gediend by 't 8ste regt.
Ligte Dragonders en van hetzelve in January 1801 gedeserteerd, heeft zig al die tijd
by de Boeren opgehouden, en woond thans by Juff. de weduwe Van der Merwe op
de plaats Koude Veld aan de Sneeuwbergen.
9 July 1803
(Litt. A.E.E.)
4 July 1803.
Edward Obny, oud 22 jaaren, in Ierland geboren, gediend in het 8e regt Ligte
Dragonders, gedeserteerd den 20 Augs. 1802 heeft zig tot hiertoe opgehouden by Jan
Pretorius in de Camdebo.
Frans Patrix, oud 22 jaar, geboren in Ierland, gediend in het 8e. regt. Ligte
Dragonders, gedeserteerd den 12 Augs. 1802, heeft zig tot hiertoe opgehouden by
den veldcornet Jan Raby,1) woonende in de Camdebo, is thans by Pieter van den Berg
ook in Camdebo,
(Litt. A.F.)
Gelijk aan de vorigen is hun gepermitteerd om provisioneel hier te vertoeven, tot
generaale maatregulen zullen zijn genomen.

1) De vestiging der familie Rabie (uit Leipzig) dateert van 1726.
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Maandag den 1 Augustus.
Maandag den 1 Augustus. Voor het aanbreeken van den dag kwam de corporaal der
dragonders rapport doen, dat door de onachtzaamheid van den schildwagt den
jagerdeserteur ontsnapt was, en nergens te vinden was. Hoe gewoon ook aan de
onoplettenheeden deezer lieden, werd dog den schildwagt dadelijk in arrest gezet,
terwijl wy oogenblikkelijk een menigte der Caffers en Hottentotten op zijn spoor
zette om hem te agterhaalen; de commandant De Klerk verzeekerde, dat het niet
mogelijk was aan hunne oplettenheid te ontgaan, hy werd verzogt aan zijn veldcornet
en naaste buuren kennis er van te geeven met ernstige vermaning deeze misdadiger
zoo spoedig mogelijk aan ons over te brengen. Wy voeden de hoop, dat dit van het
gewenscht gevolg zal zijn. Overladen van vriendelijkheeden, vertrokken wy met
versche ossen tegens negen uur van deeze plaats, wy hielden meer cours na het
zuyden dan te voren, verscheide malen passeerde wy de Chamtkarivier1) die by de
Tafel en Leeuwebergen boven de Ghoup zijn oorsprong neemt, en zig beneeden de
Zwarte berg van Graaff Reinet, met de Rhenosterrivier in de Oliphantsrivier werpt,
zysnyd dus dwars door de Caroo of Ghoup. Deeze rivier heeft een breed bed, dog is
zomers ten eenemaale droog; aan den oostelyken oever loopt de scheiding van het
district Graaff Reinet en Stellenbosch; wy kwamen zonder iets aandagtswaardigs
gezien te hebben aan de Casperscraal, meede op de oever van Chamkarivier, daar
wy onze tenten nedersloegen.

Dingsdag den 2 Augustus.
Dingsdag den 2 Augustus. Met de opkomst der zon maakte wy ons mobiel, wy sneden
weder gelijk gisteren verscheide reysen de Chamkarivier en reeden voorspoedig door
eene immense vlakte, die geen gras nog boomen voortbrengd en men niets ziet
groeyen dan eenige ganna en salsolabosjes. De oever der rivier alleen is met carru
en doornhout begroeyd. Tegens den middag hielden wy eene halte, voederde paarden
en ossen en reden zuyd af na de Plattedrift nog vier uuren van deeze plaats.
Onderweegen troffen wy in de vlakte de versche voorspannen reeds aan, welke
morgen onze wagens verder moeten brengen. In 't vallen van den avond stelde wy
ons camp weder aan de oever der Chamka.

Woensdag den 3 Augustus en Donderdag den 4e Augustus
Woensdag den 3 Augustus en Donderdag den 4e Augustus bleeven wy continueel
langs de Chamka ryden, zonder iets aanmerkingswaar-

1) Aldus na het Hottentots woord Gama en tkati (leeuw) rivier genoemd; de inwoonders hebben
egter een spruit deezer Gamka by uitsluiting2) Leeuwerivier genoemd, ofschoon het dezelvde
is.
2) d.w.z. een zijrivier wordt door de inwoners met de naam van de hoofdrivier aangeduid.
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digs te ontmoeten; de grond in deeze omstreeken is rijk van salpeter voorzien, op
eenige plaatzen vonden wy dit voortbrengzel tot een quart duym boven de aarde
leggen. Wy namen een gedeelte meede en kookte het des avonds, maar de middelen
niet hebbende ze te zuyveren en prepareeren, maakte wy er maar een koek van om
te transporteeren. Wy passeerde de Leeuwerivier, wy naderde heden sterk de Zwarte
bergen, en des avonds kwamen wy vroegtydig aan de Zwarte Riviersdrift, ter plaatze
daar zig de Ghamka in dezelve werpt. Den veldcornet Samuel de Beer had hier
nieuwe voorspanossen gereed, zijn Ed. had by het commandeeren derzelve eenige
zwarigheid ontmoet, de weduwe Van der Burg1) en den burger A. Botes2) had
geweigerd dezelve te furneeren; er werd in 't vriendelyke een brief aan dezelven
geschreeven.

Vrydag den 5 Augustus.
Vrydag den 5 Augustus. Wy hadden gehoopt aan deeze drift door den veldcornet De
Beer van schaapen en andere leevensmiddelen te zullen worden voorzien, dog vonden
ons gedeeltelijk te leurgesteld; hy scheen geen juiste kennis te dragen by welke lieden
men het nodige kon bekomen, wijl overal daar hy gecommandeerd had, het antwoord
was, dat zy niet in staat waaren te voldoen, zeggende, dat de veldcornet wel wist,
dat zy niets van die natuur bezaten. Deeze man schijnt van zyne districtsgenooten
niet zeer bemind te zijn en men geloofd het niet gewaagd om te zeggen, dat hy veel
praat en weinig doet. Hy had veele klagten en bezwaren en juist tegen lieden gericht,
die wy ook gepasseerd zijn, en van welke wy ten minste niets dan goeds gehoord en
ondervonden hebben. Hy gaf twee groote brieven aan ons over, een aan den raad van
Justitie en een andere voor den gouverneur, hy was zo goed ons te zeggen, dat in
deeze laatste een menigte klagten stonden die den gouverneur niet aangenaam zoude
zijn; zo dezelve zo gewigtig zijn als die, welke hy aan ons deed, zullen zy niet veel
aandagt waardig weezen of wel door hemzelve geprovoceerd. Daar hy ons zeyde,
dat er veel kleyne disputen met Hottentotten bestonden, werden hem eenige middelen
aangeweezen om ze na billijkheid uit den weg te ruymen en een copie van den brief
door den gouverneur aan den landdrost Faure dato 10 April over dat sujet geschreeven
ten rigtsnoer gegeeven. Wy reeden tegens acht uuren in den morgen van de Zwarte
Riviersdrift gaande nu vlak westwaards, latende twee uuren links van ons de plaats
van Matthys de Beer. Deeze zond ons des middags aan onze

1) De vestiging der familie Van der Burg dateert van 1718.
2) De vestiging der familie Botes dateert van 1768.
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uitspanplaats het vel en hoofd van een door hem geschooten gemsbok, daar twee
zeer lange, regt opgaande hoorns aan zijn, wy accepteerde dit met dankzegging en
vervolgde onze weg aan de voet en tusschen de ruggens van de Zwarte bergen. Het
pad was klipachtig, soms klimmende en dan weder dalende; nademiddag bereikte
wy het punt daar de weg, welke hier door van Graaff Reinet Caapwaards loopt, en
die uit de Caroo van het Nieuwveld zig tezamen vereenigen. Men reed nog zes uuren
verder alvorens men water te zien kreeg, zodat het reeds laat in den avond was, toen
wy aan de Jakhalsfonteyn ons nagtleger vestigde.

Zaturdag den 6 Augustus
Zaturdag den 6 Augustus gingen wy weder vroeg op reyse, het land is hier zeer woest,
en veeltijds loopt de weg door digt bewassen carru en doornehout. Wy zagen hier
ook eenige cypressen, dog niet fraay uitgegroeyd; het veld is hier vol gemsbokken
en 't koudous, van deeze laatste gelijk ook struysen zagen wy eenige zonder ze onder
schot te kunnen krygen. Tegens den middag werd een halte gehouden in dewelke
wy afscheid namen van de commandanten Linde en Human, welke met hunne
ordentelyke jonge lieden eene weg namen, die lings door de Zwarte bergen loopt.
Het speet ons zeer dat zy ons verlieten, want geduurende de gantsche tocht ontfingen
wy van deeze commandanten en hunne lieden niets dan blyken van geschiktheid en
vriendelyke medewerking; het is genoeglijk te kunnen zeggen, dat geen onvriendelijk
woord nog gezigt geduurende al die tijd met hun is voorgevallen nog gegeeven, en
men zo broederlijk is gescheiden als byeengekomen. Wy reeden rechts van hun nog
5 uuren verder en kwamen in 't vallen van den avond op de hoogte van de
Geelbeksfonteyn daar wy overnagte.
Willem Glascow, oud 21 jaaren, gebooren in Ierland, gediend by het 8e regt. Ligte
Dragonders als corporaal, is van hetzelve gedeserteerd in October 1802, heeft zig by
verscheide burgers opgehouden en thans by den burger Schalk van de Merwe,
woonende in de Camdebo.
(Litt. A.D.)

Zondag den 7 August.
Zondag den 7 August. reeden wy te 7 uuren af na de Zoute vlakte. Gisteren avond
kwam op onze uitspanplaats de famille van P. Roux,1) welke van de Zoutvlakte
afkwamen om eene veeplaats in de Gouph te gaan betrekken; zy namen de
avondmaaltijd met ons. Wy informeerde ons of ons voorspan aan de Zoute vlakte
gereed stond gelijk de veldcornet De Beer ons versprooken had, dog Roux
verzeekerde,

1) De vestiging der familie Roux dateert van 1700.
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dat er hoegenaamd geen ossen gecommandeerd waren, dat ons niet zeer vervrolijkte.
Wy bevonden ook des avonds, toen wy by Krieger aan de vlakte kwamen, dat de
veldcornet ons weder een proef van zijn nonchalance wilde geeven, zodat wy
resolveerde zyne ossen des anderen daags weder in te spannen en te houden tot wy
nieuwe kreegen. Wy bleeven hier overnagten en reeden na ons van eenige provisiën
te hebben voorzien 's morgens van

Maandag den 8e Augustus
Maandag den 8e Augustus weder voorwaards. Ons schoft van heeden was zeer groot
en de weg met veel klippen bezaayd. Wy zagen een menigte struysen dog er werden
geene geschooten. Het land is zeer kaal en dor, de gantsche dag kreegen wy geen
water te zien, voordat wy des avonds zonder iets notabels gezien te hebben uitspande
op de plaats van Potgieter, De drie Koppen genaamd, dezelve word bewoond door
zeekere ...... en zijn famille. Een armzalige hut en eenige vrugtboomen was al het
schoone van deeze plaats. Wy verkoosen om onze tenten op de vlakte naby de fonteyn
neder te slaan; men kan byna niet begrypen, dat een menschelijk schepzel heeft
kunnen in 't hoofd krygen in zulk een woestijn te gaan woonen. Zeer vroeg in de
morgen van

Dingsdag den 9 Augustus
Dingsdag den 9 Augustus verlieten wy deezen oord, wy hadden op gisteren een
dragonder vooruit gezonden na de veldcornet Jacobsen aan de Verkeerde valley, met
een schriftelijk verzoek ons tog tegens morgen van versche ossen te voorzien. Wy
hoopen dat zulks lukken zal, want telkens zijn wy genoodzaakt flaauwgevallene
ossen af te spannen en de wagens op te houden. Wy spanden des middags in een
naauwe rotsige kloof uit, daar eenig reegen water werd gevonden; na ons een paar
uuren opgehouden te hebben, reeden wy tusschen de ruggens door na de plaats van
de weduwe Beck,1) genaamd de Draay denkelijk deeze naam voerende om de
menigvuldige zwenkingen, die men door de bergen moet maaken, alvorens de plaats
te naderen. Wy kwamen vroegtydig aldaar en bleven er overnagten.

Woensdag den 10 Augustus.
Woensdag den 10 Augustus. Men vond hier door de zorg van de veldcornet Stephanus
Jacobs nieuw voorspan, daar wy onze tour van heeden ten acht uuren meede
ondernaamen, latende die van den gouverneur om hunne zwakke staat langzaam
volgen. Wy reeden langs de Touwrivier, welke uit het Bokkeveld afkomt, en zig met
het water in de Verkeerde valley vereenigd. Wy hielden een halte aan de veeplaats
1) De vestiging der familie Beck dateert van 1726.
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zijn woonplaats Bokrivier genaamd, die wy niet aandeeden. Langs de Touwrivier
afrydende, arriveerde wy in de namiddag aan de voet van de Bokkeveldgebergtens
in de kuyl van Verkeerde valley op de plaats van Schalk Pinard, daar wy ons
nagtkwartier namen. Deeze plaats is weder de eenige, die wy voor ordentlijk
ontmoetede en de eygenaar schijnt zo door landbouw als het planten van houtgewas
en aanleg van tuynen veel nyver en niet minder vermogen te hebben. Wy troffen hier
een wagen aan van de Kaap komende met de heer De Vos en een onderofficier der
dragonders, welke was afgezonden tot het opkoopen van remontpaarden. Zy berichte
ons tot onze aller vergenoegen, dat de gouverneur Maandagavond den 1 Augustus
aan de Kaap in volmaakte welstand was aangekomen.

Donderdag den 11 Augustus.
Donderdag den 11 Augustus. Met het aanbreeken van den dag, vertrokken wy weder
en beklommen de gebergtens van Bokkeveld; in de valley aan de andere zyde
komende, zagen wy de voet dier gebergtens meest met woonplaatsen en teellanden
aangelegd. De eerste, welke wy aandeeden was de veeplaats van den veldcornet T.
Teron1), die gezorgd had voor een nieuwe span, en toen met ons meede de tour van
heeden maakte. Des morgens ten 10 uuren kwamen wy aan de Laakenvalley, zijnde
de plaats van den burger Pieter van der Merwe, die ons allervriendelijks acceuilleerde
en wy bereykte een uur of twee later de plaats van de veldcornet Tyron1), daar wy
een halte hielden. Men raade ons hier om in steede de Witsenberg over te trekken,
liever door Mosterthoek te ryden, aangezien de steilte deezer berg, en de enorme
zwaarte onzer wagens, zodat wy resolveerde cours te zetten na de plaats van Pauwel
Hugo2) aan de voet van de kloof by Mostertshoek leggende, daar wy tegens den avond
arriveerde.

Vrydag den 12 Augustus
Vrydag den 12 Augustus reeden wy van deeze plaats en kwamen vroegtydig aan de
voet van de Mostertshoekgebergte; de wagens hadden om derzelver zwaarte wille,
veel moeyte deeze klipachtige steyltens op te komen; evenwel zouden wy nogal
spoedig door deeze weg gekomen zijn, zo de menigvuldige driften der Bergrivier,
die men moet passeeren, ons niet eenige uuren hadden opgehouden, tweemaal hadden
wy de fataliteit dat ossen midden in de drift uit hunne jukken geraakte, dat met geen
weinige moeite werd geredresseerd. Tegens vijf uuren in de namiddag zagen wy ons
dog buiten deeze passage en aan 't begin van het Roode Zand. De verlangst om

1) De vestiging der familie Théron dateert van 1697.
1) De vestiging der familie Théron dateert van 1697.
2) De vestiging der familie Hugo dateert van 1709.
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aan Kaapstad te komen, deed ons besluiten te paard de wagens te verlaten en aan de
zorge van den Lieut. Gilmer over te geeven, gelijk wy dan ook dien avond nog te
paard de Roode Zandskloof passeerde en een uur verder reeden. Wij waren maar
twee à drie uuren uitgerust toen wy

Zaturdag den 13 Augustus
Zaturdag den 13 Augustus reeds weder opzaten, en onze laatste dagreise ondernamen;
weinig interessants kwam ons heeden over, een zwaare reegen verzelde ons de geheele
dag, dog belette niet, dat wy des avonds alle zeer welvaarende in Kaapstad aankwamen
en met vreugde aan onze wooningen aftreedende, deeze landreise eindigde.
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Memorandum voor de Goeverneur Janssens over het karakter van
met name genoemde Boeren1)
Het tijdstip in welk de Gouverneur in eigener perzoon de belangens der binnenste
gedeeltens van dit land gaat onderzoeken, is zeekerlijk thans allergewichtigst, en
vordert van het weldenkend gedeelte der Ingezeetenen - van hen die in den welvaard
deezer Colonie wezentlijk belang stellen, en vooral van hem, die de Colonie een
weinigje van nabij kent, mitsgds.2) met hart en ziel genegen is den Gouverneur alle
mogelijke renseignementen te geeven, om hem dus ook op dit tijdstip, op zulk eene
gewichtige onderneeming niet onkundig te laten, van omstandigheden die den
Gouverneur, als hier nog een volmaakt vreemdeling zijnde eenige wezentlijke
inlichting te bezorgen.
De Gouverneur houde het / dus ten goede aan een Man die geen ander belang kent
als het belang van ieder regtgeaart Ingezeten om eenen iegelijken recht te doen
wedervaeren, en die, om veele redenen veel Personeel intrest heeft in de herstelling
van rust en orde in de Colonie, dat hij dezen taak op zig neeme!
Eene middelmatige attentie van den Gouverneur en zijne bekende menschen kennis,
zullen genoegzaam zijn, om hem in zijne te ondernemene reize het waare van het
valsche te doen onderscheiden, en hem te stellen boven begoochelingen noch om
vershalkt (sic) te worden door Hen, die er hun belang in vinden zullen de oogen van
den Gouverneur op dit moment, ware het mogelijk te blind doeken.
De Gouverneur heeft tot zijnen Leidsman een Man die wij hopen, uit hoofde dat
hij een redelijk goed Character heeft, Hem ter goeder trouw te zullen behandelen,
dog / waar tegen den Gouverneur evenwel niet genoeg kan op Zijne Hoede zijn. Deeze Man behoort tot eene der intriguantste familien van de Kaap - Eene famille
die Iaaren herwaards er hunne studie uit heeft gemaakt het Gouvernement zo onder
de hand, door allerhande listen en lagen, als zomtijds opentlijk te contracareeren.3)
Wanneer men het hier niet heeft kunnen gedaan krijgen, heeft men daar toe steeds
gebruikt de favorabele ligging van het binnenland en de onnozelheid en absurditeit
der Boeren - Men wist dat het Land zo uitgebreid was dat het bestuur, dat is het
regelmatig bestuur daarvan onmogelijk was voor de regeering. En evenwel wist men
dat de Regering natuurlijk nergens anders door meerder wierd geallarmeerd, als door
tijdingen van nieuwe onlusten in de buiten Districten.
Deeze geheele famille drijft de slagtnering, heeft door hunne knegts eene

1) Manuscripta Germanica K. Bibliothek, Berlin foliant no 888.
2) Mitsgaders (= en eveneens).
3) Fr: contrecarrer (dwarsboomen).
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gedurige / onderhandeling met de Boeren en is dus bij Continuatie in staat om de
Boeren alles, alles, zelfs de absurdste idees te kunnen doen wijsmaaken, waar door
zij greetig tot bewegingen en onlusten te brengen zijn - welke omstandigheid zij zig
steeds meesterlijk weeten ten nutte te maken.
Dit heeft men geduurig gedaan bij het vorig Hollandsch Gouvernement, en dit
heeft men zig niet ontzien te doen bij het Engelsch. En daardoor heeft men nu het
Land aan ruïne blootgesteld.
De Boeren, aangezet tot oproer, deeden dit onder het denkbeeld van de Principes
van vrijheid en gelijkheid - men verwarde zijne denkbeelden over die vrijheid zodanig
dat men zelfs vrije Menschen de Hottentotten tot slaven wilde maken -. In
tegenwoordigheid van deezen egter sprak sprak (sic) men en zwetste over die vrijheid
en over het regt dat men vermeende te hebben, om zig tegens zijne meerderen, tegens
de ordre / der regeering met geweld te verzetten. - Dit voorbeeld was voldoende voor
een zo lange onderdrukt volk als de Hottentotten, welke dus ook uit het natuurlijk
instinct dat ieder Mensch van zijne vrijheid heeft, meenden zig ook de geleegendheid
ten nutte te kunnen en te moeten maken, om het juk van overheersching deezer
Boeren af te schudden.
De Boeren, zeg ik, wierden egter steeds door de gemelde slagtersche famille hier,
bij Continuatie gebruikt als de Instrumenten om hunne bewegingen tegens de
regeering uit te voeren. En het spreekt dus daarom vanzelve, dat het belang dezer
intrigante Menschen is de Boeren te contenanceeren1) en hunne zaak steeds van de
beste zijde te doen beschouwen.
De Gouverneur ondertusschen zal bij zijne komst in het Land wel ras gewaar
worden dat het Ongeluk dezer Colonie enkel en alleen geleegen is in de al te groote
uitgebreidheid van dezelve. - Over dit onderwerp heb ik reeds te meermalen mijne
/ gedagten aan het Gouvernement bij verschillende Memoriën opgegeeven, bij dewelke
ik tevens heb gevoegd mijne bedenkingen over de middelen van redres.
Deeze Memoriën zijn onder het oog van den Gouverneur en ik mag mij, omdat
het zoude zijn gegaan buiten het bestek van dit Papier, daar aan thans gedragen.2)
De groote questie in dit Land is de als nu tot die hoogte geklommen onlusten
tusschen de Ingezeetenen de Hottentotten & Kaffers, dat ze geduurig tegen elkander
in de wapenen zijn, en het Land dus continueelijk met haren totalen ondergang
dreigen.
Commando's daar tegen te doen, en eenen destructieven oorlog te beginnen, is de
opinie der geenen steeds, welke het naast bij de Kaffers en stroopende Hottentotten
woonagtig zijn - dat is Commando's te doen ende Craalen met vrouwen en kinderen
te vernielen is daar van het object - dan denkt men dat men rust zal / hebben en in
veiligheid woonen.
De Gouverneur zal dit sentiment overal vinden geadopteerd, dog de ex-

1) Eng: to countenance (steunen, begunstigen).
2) Er naar verwijzen.
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aminatie van de ligging van het land en de bijzondere avantage welke deeze Wilden
boven ons hebben, zal, behalven het beginsel van Menschelijkheid, welk vóór hun
pleit, den Gouverneur wel ras overtuigen zelfs van de volstrekte onmogelijkheid om
aan dit razend plan het oor te kunnen leenen.
Zagte middelen, en de Naturellen als Menschen te behandelen kunnen alléén in
staat zijn om het Land tot rust te brengen. De Gouverneur zal de Boeren vinden indolent, lui en laf hartig - de rijken zo wel
als de armen leeven op denzelven trant, en weeten zelfs niet van eenig onderscheid
om zig hunner rijkdommen ten nutte te maken. Men zal Boeren bij hem brengen
zonder koussen of schoenen aan, met gescheurde klederen om daar door hunne
armoede aan te tonen, dog om van de waarheid of onwaarheid daar van te worden
overtuigd / moet de Gouverneur de jongste opgaafrol der Drostdij doen opslaan, waar
in hij de Conditie van ieder Landman authenticq kan gewaar worden.
Men zal ook aan hem opgeeven onnoemelijke quantiteiten vee, welke men
pretendeeren zal bij strooperijen van Kaffers of Hottentotten te hebben ver loren,
dog ook de waarheid, of waarschijnlijkheid van deeze geexagereerde opgaven, enkel
altoos geschiedende, om op zo veel meerderen buit in tijd en wijlen aanspraak te
kunnen maken, zal zig kunnen en moeten ontdekken bij een Confrontatie van gemelde
burgerlijke opgaaf.
De Gouverneur zal gelieven verdagt te zijn om zijn onderzoek niet alléén te bepalen
tot plaatsen werwaards hem zijnen Gits leiden zal.
Het disput is hier onder drie Natien - De Boer - de Hottentot & Kaffer.
Het onderzoek bepaalt zig dus natuurlijk tot de geenen welke onderdrukt worden.
Deeze onderdrukking bestaat in de onbepaalde heerschappij / welke den eenen
zig over den anderen aanmatigt. Om zig hier van te overtuigen behoord de Gouverneur
op alle plaatzen zonder onderscheid de Hottentotten te ondervragen naar de volgende
omstandigheid
of zij zig vrijwillig hebben verhuurd?
a).
hoe lange en waar voor?
b).
of zij deeze huur ook hebben genoten en op welke wijze te weeten in
c).
Brandewijn, oude kleederen, Tabak & c de Gouverneur zal altoos vinden dat in dier voegen de rekening met den
d).
Hottentot quito is.
Het voedzel.
e).
f.) De Gouverneur zal vinden dat de Hottentotten door hetgeheele Land de
Boeren beschermen.
hij zal ook ontwaren dat ze alle meest gewapend zijn en van die wapenen N
g).
B geen misbruik maaken.
Hij zal tevens zien, dat 'er geene industrie hoegenaamd is bij den Boer - dat
h).
ieder in luiheid leeft, ja dat zelfs de Boerenkinderen het vee hunner Ouderen
niet beschermen.
i.) te onderzoeken hoedanig de domestique fauten der Hottentotten ge-
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woonlijk worden ge/corrigeerd. N.B. op dit poinct de zogenaamde agterosse
sjambokke eens van nabij te examineeren.
het Ligchaam van ieder Hottentot of Hottentottin te bezigtigen is meede zeer
h).
noodig.
En uit dat alles zal het den Gouverneur niet zeer moeijelijk vallen het besluit op
te maken, waar aan eigentlijk de onlusten in dit Land zijn te wijten en dat de middelen
tot redres immers omtrend de Hottentotten nergens in kunnen bestaan als in dezelve
beeter te doen behandelen, en beeter regt te doen wedervaeren.
De Kaffers, zal den Gouverneur bevinden te veel Communicatie te hebben met
de Ingezeetenen en voorts in 't bijzonder
dat de Boeren altoos met hun vee willen gaan weiden in het Kafferland a).
wordende de Kaffers, wanneer ze aan deeze zijde komen, mishandeld.
Commando's te doen, onder of tegens de Kaffers, in 't geen daar men in de
b).
nabuurschap dezer Natie om schreeuwd. /
de rede hier van is dat Menschen te lui om te werken tragten te deelen in den
c).
buit die men bij dergelijke geleegenheeden altoos maakt.
bij dergelijke deeling moet men de vorderingen der Boeren voor geleedene
d).
verliezen, bij de opgaafrol der Drostdij vergelijken.
Iets 't geen vooral behoord te geschieden bij alle beklag over het wegneemen
e).
van vee.
Voorts zal de Gouverneur uit de locale gelegendheid best bemerken hoe
noodzakelijk het altoos is geweest en nog is, dat ieder Mensch zijn Plaats betrekke
en dezelve niet zo ligtvaerdig verlate: Dat de Boeren al te veel van wapenen zijn
voorzien is almede eene zaak die den aandagt van den Gouverneur niet zal ontsnappen;
waar door zij brutaal worden 'er misbruik van maken - het wilt voor de arme
Naturellen tot voedzel verstrekkende destrueeren, zonder 'er zelve dikwerf veel nut
van te trekken - en voorts zonder boven al zig zelve met alle die wapenen te kunnen
beschermen: Noch derhalven / deeze Boeren - Noch Militairen zal den Gouverneur
bevinden geschikt te zijn het Land te kunnen protegeeren of eenen oorlog te voeren,
wanneer die nodig of onvermijdelijk zijn mogt - Maar bij nauwkeurige overweging
van alles zal den Gouverneur zien dat men bij zulke treurige gelegendheeden niet
anders den toevlugt zal kunnen neemen, dan tot het Corps Hottentotten; welk men
met succes daar toe zal kunnen employeeren. Voorts zal den Gouverneur bevinden
dat de Boeren zijn onbegrijpelijk absurde Menschen in hunne idees ligtgeloovig,
vreesagtig, zig volstrekt alles latende wijs maaken, en in allen opzigten bezitten de
het character van laf hartige Tirannen.
De Gouverneur zal vooral dienen te zorgen voor goede Tolken met de Kaffers &
Hottentotten en ook dadelijk na Zijn aankomst op de Drostdij Graaff Reinet de
gewone Jaarlijksche burgerlijke opgaat onder Eede / en de betaling der burgerlijke
lasten moeten laten geschieden naar gewoonte als
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zijnde dit in het afgelopen Jaar om der omstandigheeden wille verzuimd, waar door
de Colonies kas zig nu van Penningen ontbloot vind, en niet in staat is haare
bediendens te betalen.
Beschrijving der volgende Characters in de opgemelde Colonie, 't geen men almeede
tot speculatie van den Gouverneur nodig oordeelt hier te schetzen, als:
1.) Coenraad de Buis, Is de beweegende oorzaak van alle onaangenaamheeden met
de Kaffers - Congo een der voornaamste Capiteins heeft hij eens in de Ketting
aan den Molen gesloten.
Bij de resolutie boeken van Graaff Reinet is hij bekend als een zeer movais sujet
- onder anderen heeft hij daar een Request ingeleverd, geteekend door 100
valsche handteekeningen, houdende verzoek om tegen de Kaffers te ageeren.
Dit request berust in originali ter gem. Secretarije.
Is berugt door zijne Continuele mishandelingen van Kaffers & Hottentotten
waar van de retro-acta's van Graaff-Reinet vol zijn. - Hij imposeert egter zo als
men zegt, door zijnen / invloed op de Moeder van Chijka op de Boeren.
2.) Hendrik Jansen van Rensburgh, zig als Commandant hebbende opgeworpen,
is thans aan het Hoofd van een Partij oproerige door hem misleide Boeren.
3.) Andries Adriaan Smit, Heemraad, een zeer slegt subject - bij deeze vooral de
Hottentotten te onderzoeken, en te vragen naar eene Meid Carpat, welk schepzel
den Gouverneur verzogt wordt te willen examineeren.
4.) Andries Petrus Burgers, ad idem een gemeene snaak.
5.) Thomas Ferreira, een Tiran. } Zijn alle slegte Characters en mishandelen hunne
Hottentotten in 't byzonder
6.) Nicolaas Basson, een oud beest. } Zijn alle slegte Characters en mishandelen
hunne Hottentotten in 't byzonder
7.) Jacobus Smit Jaspertz. } Zijn alle slegte Characters en mishandelen hunne
Hottentotten in 't byzonder
8.) Petrus Pienaar Jansz. } Zijn alle slegte Characters en mishandelen hunne
Hottentotten in 't byzonder
9.) Christiaan Lessing } Zijn alle slegte Characters en mishandelen hunne
Hottentotten in 't byzonder
10) Gerrit Jacobus Koekemoer } Zijn alle slegte Characters en mishandelen hunne
Hottentotten in 't byzonder
11.) Gerrit Lambert Mijburgh } Zijn alle slegte Characters en mishandelen hunne
Hottentotten in 't byzonder
12.) Alle die de naam van Prinsen dragen, vooral Piet Prins, zeer slegt. /
13.) De Domenie Reijns } slegte Characters
14.) de Bode Wiese, } slegte Characters
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15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)

Carel Tregard. } zeer intriguante Characters.
Abraham Paulus van den Bergh. } zeer intriguante Characters.
Frans La Buscagne. } zeer intriguante Characters.
Barend Jacobus Burger } zeer intriguante Characters.
Jan Daniel Botma. } zeer intriguante Characters.
alle de Coetzers. } zeer intriguante Characters.
Hendrik Davel. } zeer intriguante Characters.
Johan Hendrik Keijzer. } zeer intriguante Characters.

23.)
24.)
25.)
26.)
27.)
28.)
29.)
30.)
31.)
32.)
33.)

Cornelis Olivier } slegte Characters.
Christiaan Jacob Lievenbergh. } slegte Characters.
Gerrit Scholtz, zwager van Coenraad Buis } slegte Characters.
Gerhardus Oosthuyzen. } slegte Characters.
Piet Grobbelaar Claasz. } slegte Characters.
Paul Marais } slegte Characters.
Zacharias Booyzen. } slegte Characters.
Barend Burger Barendsz. } slegte Characters.
Christiaan Ludolph Opperman. } slegte Characters.
Gerrit Booyzen. } slegte Characters.
Hendrik Bester. } slegte Characters.

34.)
35.)
36.)
37.)
38.)

Johannes Hendrik Bosch een zeer groote schurk.
Willem Hendrik Kruger even als Bosch.
Jacob Alewijn Kruger ad idem.
Christiaan Christoffel Greúning ad idem.
Christoffel Luiker meede slegt en heeft zig onder de oproerigen altoos
gesignaleerd. /

De volgende hebben een tegen overgesteld Character, als
1).
Jacobus Naudé.
2).
Rudolph Johannes Bronkhorst.
3).
Commandant Lombart, dog kan een weinig liegen.
4).
Commandant Botha.
5).
Jan Geel.
6).
George Fredrik Enslin.
7).
Philip Naúdé.
8).
De Grijlings, als meede in't bijzonder.
9).
Barend Grijling.
10). De Coetzee's agter de Rhenoster Bergh.
11). Marthinus Gouws.
12). Jacob Venter, wagtmeester van de Rhenoster Bergh, een zeer goed man Kaap
de Goede Hoop den 2 April 1803.
Q: V: C.1)

1) Vermoedelijke afkorting: Quid verum curo (Vrij vertaald: Ik zoek de waarheid) Vgl. Quid
verum atque decens curo et rogo et omnis in hoe sum. (Horatius: Epistolae I, I, II.
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Vervolg van de reis van den Kommissaris-Generaal De Mist,
meegedeeld door H. Lichtenstein1).
Tocht van Rode Zand naar Swellendam en langs de Zuidkust naar
de Algoa-baai.
Rode Zand hebben de tochtgenoten bereikt na een reis van zeven weken. Ze bleven
er van 20 November 1803 tot 1 Desember. Lichtenstein gaat de ligging van het
plaatsje na, ten opzichte van de bergketens. De Winterhoek, zo genoemd omdat deze
in de regentijd met sneeuw bedekt is, is de hoogste top van de bergen die even wijdig
aan de Westkust lopen. Naar het Noorden stroomt de Olifantsrivier, die na vrij lange
loop in zee vloeit. naar het Westen vindt men het distrikt der 24 Rivieren, naar het
Oosten ziet men de bergen van het Koude Bokkenveld. Naar het Zuid-Oosten vormt
het gebergte de Witsenberg, Mosterthoek en het Heksriviergebergte en verenigt zich
eindelik met de bergreeks bij Swellendam.
Naar het Zuiden gaat de andere bergketen, over Franse Hoek; Drakenstein,
Stellenbos, Hottentots Holland tot de zee bij Kaap Fals.
Tussen de bergketens ten Zuiden van Winterhoek ligt het Rode Zand, vroeger
Land van Waveren genoemd, nu Tulbagh geheten. Het Tulbagh-Dal is een geografiese
mijl breed, ingesloten aan drie zijden door hoge bergen, open naar het Zuiden en
grenzend aan het distrikt van de Brede Rivier en Goudini.
In Rode Zand woonden 40 gezinnen; elk gezin bebouwde een klein, maar uiterst
vruchtbaar gebied. Er groeide de zwaarste tarwe van de gehele Kolonie. Veeteelt
was er onbetekenend door gebrek aan weiden. Men hield alleen de ossen, nodig voor
akkerbouw, en schapen als voedsel voor het dienstpersoneel.
Er stond een lief, eenvoudig kerkje, opgericht in 1743. Ouderlingen en diakenen
woonden soms een halve dagreis van de kerk. Bewoners van de Hantam, van
Roggeveld en Bokkeveld kwamen er tot het doen dopen van kinderen, als ze op weg
naar Kaapstad wa-

1) Zie Reizen in Zuid-Afrika, II, bl. 167-190.
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ren. Op twee Zondagen zag Lichtenstein tezamen 24 kinderen dopen. Ook voor
huweliksinzegeningen was de kerk van groot nut. Vroeger werden alle huweliken
voor de autoriteiten aan de Kaap voltrokken, waarvoor soms bruid en bruidegom
meer dan 100 mijlen te reizen hadden. Het burgerlik huwelik kon nu in elk district
voor de landdrost worden voltrokken.1) Een kolonist placht minstens eens per jaar
aan het Avondmaal deel te nemen.
Dichtbij de kerk waren 10 à 12 huizen, waar handwerkslieden en kleine winkeliers
woonden Aan het eind van de straat stond het huis van de predikant, omgeven door
een grote tuin en uitgestrekte landerijen. Dominee Ballot had gestudeerd aan Duitse
universiteiten, had lang gestaan te Malaka en Batavia, en was met een Kaapse vrouw
getrouwd. Hij had een verdraagzaam, opgeruimd karakter. Lichtenstein geeft zijn
oordeel over de bewoners: hij merkt op dat ze slim en zeer op voordeel uit zijn. Ze
leven in overvloed en weelde, de vrouwekleding is er als in Kaapstad. Ballot's
voorganger had op de lidmaten een stempel gedrukt, dat Lichtenstein niet beviel. Hij
zag de meisjes zitten in vrome werkeloosheid; ze bewogen zich gemaakt langzaam,
dans, zang en spel was verboden. Ballot werd zijn verdraagzaamheid euvel geduid.
Van de Kerkstraat af gerekend was de Witsenberg 2900 voet hoog, de
Winterhoekberg 3050. Door de Rodezandskloof, een vrij lange

1) De Mist behandelt in zijn Rapport ... nopens het eventueelbestuur van de Kaap de Goede
Hoop in § 33 deze kwestie: ‘Maar hier moeten wij de gevoeligste afkeuring geeven aan het
ongehoordst Asiatisch Despotisme, dat sedert lang aan de Caab heeft plaats gehad en dat wy
ons niet begrijpen kunnen hoe het immer eenig stilzwijgend aveu van het voorig Bestuur
heeft kunnen obtineeren Men mogt naamentlijk in de Landdistrieten immers zeker niet in
dat van Graaf Reinet een huwlijk aangaan zonder dat de jong verloofden daartoe vooraf in
persoon een reize naar de Caabstad deeden, om zich aan den Gouverneur te vertoonen en
tegen betaaling van zekere kosten zijne genadige toestemming tot het voorgenomen huuwlijk
te vraagen en te verkrijgen. Ook dit maakten de Ingezetenen aldaar balstoorig-het gaf hun
het levendigste gevoel van het vernederendst lijfeigenschap, gelijk zulke verplichtingen in
de onbeschaafde midden-eeuwen ook alleen aan de bewooners der mala feuda hofhoorige
en keurmeedige vasallen wierden opgelegd. Zij schrikten tegen de kosten en moeilijkheid
van eene reize van 200 uuren ver, die, uit hoofde van watergebrek noch maar in sommige
tijden van het jaar konde worden ondernomen, en de Bruid was of wierd geduurende de reis
doorgaans reeds vrouw en aanstaan de moeder, voordat dit hooge consent gegeven wier d .
Wij schaamen ons zulk een schandelijk inkruipsel langer te beschouwen. Menschheid,
staatkunde, eerbied en liefde voor de zwakke sexe, alles roept om een daadelijke afschaffing
van zulke volks-verwoestende inkruipselen; en dat die afschaffing eene der ingredienten
uitmaake van de eerste te doene Proclamatie, door de eventueele Commissarissen o
Gouverneur, als een proeve van het nieuw systema, van een nieuw Gouvernement in het
Moederland.’ Maandag 8 Maart 1802 werd naar aanleiding van De Mist's Rapport een besluit
geslagen door het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek.
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en nauwe doorgang, liep de weg naar Kaapstad. Een beek, die 's winters een mooie
waterval vormde, gaf de naam aan het Watervalgebergte. De waterval was 80 à 90
voet hoog en 30 à 40 breed. De reizigers vonden er nu heel weinig water. Op de reis
van 1805 zag Lichtenstein de val in volle schoonheid.

1 Desember
1 Desember De wagens werden nagezien, de voorraad levensmiddelen aangevuld
en uitgeleid door een ere-escorte en onder geweerschoten tot afscheid hervatte men
de reis, eerst gaande door verschillende armen der Kleine Bergrivier, toen
bergop-bergaf, aan de rechterhand het Watervalgebergte, links de kegelvormige
Mosterthoek, zo genoemd naar een reeds lang overleden kolonist Mostert.1) Na de
Brede Rivier doorwaad te hebben kwam men kort na zonsondergang op de plaats
De Liefde, toebehorend aan de veldkornet P.F. Hugo.2) Ook hier was grote welvaart,
wijnbouw ging er beter dan in Rode Zand. Het viel op dat de zes kinderen des huizes,
staande achter de stoelen der ouders, aan tafel een gebed opzegden ‘met een zeer
onwelvoegelijke radheid en slordigheid’ en wegens het niet begrijpen van de tekst
der gebeden andere ongeveer gelijkluidende woorden bezigend, zodat men kon menen
‘lieden uit een dolhuis .... te horen spreken.’

2 Desember
2 Desember De volgende dag trok men weer door de Brede Rivier bij Goudini. Wel
kon men in 4 à 5 dagen reizens te Swellendam komen, langs de linkeroever van de
rivier, maar men gaf de voorkeur aan een omweg, daar de andere weg eenzaam en
eentonig was.
Goudini, een lage effen landstreek, had 's winters veel te lijden van hoog water.
Wel was er goed gras, maar er heersten dikwels veeziekten. Koorn was er weinig,
druiven veel en de rozijnen waren de beste uit de gehele Kolonie.
Overnacht werd ten huize van een zeer beschaafde wijnboer, Daniel du Toit, die
in een mooi geschilderd huis woonde, omgeven door eikebomen. De gastheer was
71 jaar oud, ‘maar noch sterk en zoo vrolijk als een jongeling.’ Hij was voor de derde
maal getrouwd, nu met een 30 jarige vrouw. Hij had veel kinderen, het jongste was
nog geen drie jaar. Zijn oudste zoons waren zelf al groot vader en zijn
nakomelingschap bestond uit 83 zielen. De plaats heette ‘Het Eiland’ omdat 's winters
het water verkeer met de buiten wereld afsloot. Voor

1) Een Wouter Cornelisz. Mostert van Utrecht, busschieter, ontving een vrijbrief 15 April 1657.
De vestiging der familie dateert van 1672.
2) Hier kocht De Mist van een zekere Du Toit een mooi jong paard voor 170 rijksdaalders ‘Mijn
dochter dooptehet Hazard.’ De Mist, M. De vestiging der familie Du Toit dateert van 1688.
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het eerst zagen de reizigers een koe die ‘lamziekte’ had, een verlamming in het kruis
en de achterbenen. Een middel tegen de ziekte was niet bekend.

3 Desember
3 Desember De volgende morgen zag men een hete bron, een kom van 40 vierkante
voeten, een ziedende ketel gelijk, de Brandvallei geheten. Het water was overvloedig.
wel 4 okshoofden in de minuut, helder, kleurloos en smakeloos, maar van minder
geneeskracht dan de warme bronnen aan de Zwarte Berg en de Olifantsrivier, die
ijzerhoudend waren. De pachter van de hoeve, H. de Wet,1) verhuurde 6 kamertjes
in een huisje niet ver van de bron. Badgasten, (die er genezing zochten van huiduitslag
en verouderde zweren) moesten zelfvoor hun voeding zorgen, die De Wet niet leverde.
Het warme water liep een uur gaans verder in de Brede Rivier.
Nu ging de reis door het Boschjesveld, rechts van de Brede Rivier, door een
gemakkelike kloof tussen twee evenwijdige bergreeksen, naar de plaats Ratelvallei
van J. van der Merwe, die een ongelooflik grote menigte familieleden had. Het gezin,
(er waren 12 kinderen) muntte uit door reusachtige gestalte. De gastheer liet een
geslachtslijst zien, waaruit bleek dat Schalk Willem van der Merwe,2) uit Holland
gekomen, in 1675 getrouwd was met een uitgezonden weesmeisje, Anne Prévôt, die
hem 10 zoons en 6 dochters had geschonken. Een van het tiental, de vader van de
gastheer, was 108 jaar oud te Kaapstad gestorven. Toen het echtpaar kort geleden
de gouden bruiloft vierde, had men alleen de naaste bloedverwanten uit de zijlinie
genodigd; toch waren er toen 170 Van der Merwe's bijeen.

Zondag 4 Desember,
Zondag 4 Desember, zag men 's middags aan het eind van het dal de plaats van P.A.
du Toit, een wijnboer die goede Pontac leverde; in Kaapstad kostte een okshoofd
ervan 60 gulden. De huizen waren nu niet meer van welvaart getuigend als te Rode
Zand. Gebergten belemmerden het transport van materialen en produkten. Wel kon
men te paard in twee dagen over Hottentots Holland te Kaapstad komen, maar wagens
moesten de omweg via Rode Zand maken.
De Baviaanskloof was niet berijdbaar voor wagens. Die moesten langs een andere
weg naar de Zoetemelksvallei. De dames bracht Du Toit in een licht rijtuig verder.
Van de hoogte af was de Rivier zonder Eind te zien en de weg die van Kaapstad naar
Swellendam

1) De vestiging der familie De Wet dateert van 1695.
2) Willem Schalck van der Merwe van Broek, busschieter, ontving een vrijbrief 5 Mei 1661.
Zie: Godée Molsbergen. De Stichter van Hollands Zuid-Afrika Jan van Riebeeck Amsterdam.
S.L. van Looy 1912. bl. 120.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

220
loopt. Bij de afdaling wachtten twee mannen in korte wambuizen het gezelschap op.
Ze waren leden van de kleine Broedergemeente van Baviaanskloof, een
Hernhutter-zendingstation, een stichting van de Duitser Georg Schmidt, die omstreeks
1750 onder de Hottentotten zendingwerk beproefde. Na zijn vertrek bleven zijn
gedoopte leerlingen bijeen; in 1791 kwamen Marsveld uit Zeist, Kuhnel en Schwin
uit Duitschland, er heen. De Oost Indische Compagnie stond hun die plek voor statie
af en veel Hottentotten en Bastaards voegden zich bij hen. Toen waren er een tijdlang
moeilikheden met de Kolonisten. Deze hadden bezwaren: de leer was niet Kalvinisties,
het uitbreiden der landerijen werd belet door de grond aan de statie verleend,
Hottentotten wilden niet op hun plaatsen in dienst komen, daar ze het aangenamer
op de statie vonden. De Broeders zelf vertelden dat Barrow 's mededeling dat de
Kolonisten hen wilden vermoorden onjuist was; wel had een van hen in drift hen
bedreigd en zo hebben de Broeders in Julie 1796 aan Sir James Craig bevestiging
van rechten en bescherming van persoon verzocht. Sedert was er een goede
verstandhouding, op enkele grenskwesties na, en een bewijs ervan was zeker wel dat
Kolonisten de godsdienstoefeningen bijwoonden. In 1799 waren er op verzoek der
drie Broeders nog twee uit Duitsland gezonden: Rose en Korhammer. Rose nam toen
het bestuur van Marsfeld over. Beide pasgekomenen waren met hun vrouwen en
brachten, volgens gebruik der Hernhutters, vrouwen mee voor hen die er al waren,
ook al hadden ze elkaar nooit gezien. Een mooie kerk bouwden ze voor uit Europa
gezonden geld. Er waren nu reeds 1100 leerlingen en 200 huizen en hutten met
tuintjes erbij Het strateplan was als dat van Europa. ‘Buiten dit vlek toch is er waarlijk
geen ander in de geheele volkplanting, dat eenigzins naar een dorp in Europa gelijkt’,
merkten de reizigers op.
De vijf Broeders en hun vrouwen verwelkomden hen voor het huis waar allen
bijeen woonden. Een hield een toespraak, een honderdtal Hottentotten (de mannen
stonden links, de vrouwen rechts) zongen heel mooi een driestemmig welkomslied.
Het viel op dat geen enkele Hottentot een basstem had. In plaats van een gebed voor
de maaltijd zongen de tien echtgenoten een vierstemmig lied. De tijd verliep onder
aangename gesprekken en bezichtiging van de kerk en omgeving. Het Engels
Gouvernement had voor de bouw van de kerk die Lichtenstein te spits van gevel en
te steil van dak voorkwam, toegestaan dat vrij balken werden gekapt uit het vroegere
Compagniesbos. In de tuin stond een ongeveer vijftigjarige pereboom, nog

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

221
door Schmidt geplant. Achter de wel onderhouden tuin lag het kerkhof, rechts voor
mannen, links voor vrouwen. Op elk graf stond een bordje met naam en sterfdag.
Alleen op twee graven van kinderen van Broeders zag men zerken. Hottentotgraven
kregen ook een onderscheidingsteken.
Een afzonderlik huis was ingericht tot messefabriek. Kuhnel had er de leiding over
vier Hottentotten, die eerst dienden zonder loon, daarna voor dagloon en eindelik
per stuk betaald werden. Deze messen vonden te Kaapstad veel aftrek1), een zakmes
kostte 2 à 3 gulden. Een bezwaar was om afgesleten werktuigen door nieuwe uit
Europa te vervangen. Marsveld bouwde en onderhield een watermolen en legde een
kanaal aan. De Hernhutters waren heel vlijtig en hadden veel slag om met de
Hottentotten om te gaan. Straf was: uitsluiting van de godsdienstoefeningen en
verbanning uit de gemeente. Beloning: doop en opname als lid der gemeente. Hiermee
was men uiterst zuinig; er waren nog nauweliks vijftig gedoopten, waarvan de besten
diaken en ouderling konden worden. Ze droegen als de Kolonisten hoeden, leren
broeken en linnen wambuizen, de vrouwen wollen rokken, katoenen jakjes en mutsen.
De andere droegen wel vellen, maar waren toch zeer zindelik. Naaktheid werd niet
toegelaten.
Elk Hottentotsgezin had, behalve een groentetuintje, aandeel in de landerijen. Ieder
moest er op werken en ontving voorschot in de vorm van gereedschap en zaaikoren.
Maar de Broeders hadden hard te klagen over de grote luiheid der Hottentotten. Op
hen had de leer ook geen vat, de gedoopten waren allen bastaards. De Hernhutters
wilden van de inboorlingen eerst mensen maken, daarna pas Christenen.
De Hernhutterstichting had in de elf jaren dat deze bestond uit Europa al meer dan
f 50.000 onderstand ontvangen en de jaarlikse onkosten werden steeds groter. De
Mist zegde steun der Regering toe en uit de Goevernementskas gaf hij een paar
honderd gulden.

5 Desember
5 Desember Na een hartelik afscheid ging de tocht door het wijde dal van de Rivier
zonder Einde. Links had men het hoge gebergte dat Oostwaarts loopt, tot de Kromme
Riviers Baai en Kaap des Récifs. De streek was welvarend, de plaatsen waren mooi.
Even werd gerust op Hartebeestkraal, de plaats van P. Nelson. 's Avonds bereikten
de reizigers de goevernementspost Zoetemelksvallei, die blijkbaar uit volle beurs
was aangelegd voor rekening van de Compagnie. De post-

1) ‘Herneuter-messe’ worden nog in Zuid-Afrika gebruikt. (vgl. G. Preller's Piet Retief. Pretoria.
1908 bl. 150).
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houder was afwezig; zijn vrouw vertelde dat koeriers de Kommissaris-Generaal
zochten om brieven te overhandigen.

6 Desember
6 Desember Anderhalve dag bleef men er tot beantwoording der stukken. De post
was al heel lang in gebruik door het Goevernement. Willem ten Rhijne vermeldde
die alin zijn Schediasma1) onder de naam Jacob Ragensboom en nog heette een der
hoeven waarbij eenspelonk was het Ziekehuis. Voor de Compagnie was het een
vee-post, het Engelse Bestuur legde er een detachement dragonders, om de goede
weide voor de paarden. De bossen waren van het Goevernement. Onder de kruiden
vond Lichtenstein de ‘Euphorbia genistoides’, waarvan het vee bloed watert. Die
ziekte was er dan ook niet zeldzaam. Ook zag men de zeer vergiftige boomslang, ter
lengte van 6 voet.

7 Desember
7 Desember De karavaan doorwaadde de Rivier zonder Einde en trok over de prachtig
harde gladde weg die van Kaapstad naar Swellendam loopt, naar de plaats van
Holzhausen,2) J van der Waltskraal geheten. Holzhausen, een Neder-Sakser, een
‘dienstvaardig en bescheiden man’ woonde in een net huis, maar in de barre zon,
want bomen groeiden niet op de hoge oever van de Rivier zonder Eind. Dit ongerief
verdroeg men gaarne om aan een grote verkeersweg te liggen; de overzijde van de
rivier sloot in de regentijd de mensen te veel van de buitenwereld af. De wagens
reden vast door naar de plaats van een zekere Louw, die een uur verder woonde.

8 Desember
8 Desember De volgende dag had men veel van hitte en dorst te lijden. De streek
was eenzaam en dor, bij de Essequa-kloof. Er groeide ‘aloë perfoliata’ met manshoge
stengels, zodat de planten van verre op mensen geleken. De hete tijd brak aan, natron
sloeg uit de bodem, de poelen waren zo brak, dat de paarden er niet van drinken
wilden. Na vijf uur trekken bereikte men de Brede Rivier, nu zeer ondiep, maar in
de winter onoverkomelik. Daarom was een uur gaans beneden de ondiepte een veer
aangelegd, waardoor het verkeer tussen Kaapstad en het Oostelik deel van het land
onderhouden werd. Een uur gaans boven de ondiepte liep de Rivier zonder Einde3)
in de Brede Rivier.
1) Zie Reisen in Z.A. 1. bl. 11. noot 3. 3, en Dr. E.E. Mossop, Old Cape Highways, Maskew
Miller, Ltd. Cape Town. de foto tegenover p. 108.
2) De vestiging der familie Holzhausen dateert van 1733.
3) De Mist merkte op dat die rivier ‘waarschijnlijk daarom dien naam ontvangen heeft. omdat
ze niet op zichzelve eindigt’. Het gezelschap had wat gerust op de plaats van Stein ‘het
Voorhuis bij de Leeuwenrivier’, twee uur rijdens van Swellendam.
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ze hoofdplaats van het gelijknamig distrikt was een landdrost. De aanleg van het
dorp was als van Rode Zand: een rij huizen, bewoond door handelaars en
handwerkslieden, pachthoeven op wel een uur afstands, bewoond door landbouwers.
Een beek doorsneed het dorp; de houten brug diende in de regentijd alleen voor
voetgangers. Een fraaie eikenlaan van 300 treden liep van de brug naar het huis van
de landdrost. De plaats heette naar Goeverneur Hendrik Swellengrebel (1739-1751)1)
en zijn vrouw Ten Damme en was in de veertiger jaren der achttiende eeuw gesticht.
De kerk, die langzamerhand verviel herbouwde men in 1800, waarvoor het
Gouvernement vrij hout leverde, de gemeente de verdere kosten bijdroeg. Als
voorbeeld diende de kerk te Kaapstad. De gemeente was door de bouw in schuld
geraakt; de Kommissaris-Generaal trof hier over een schikking met de
Swellendammers.
Wagenmakers en smids hebben, door de vele doortrekkenden, te Swellendam een
goed bestaan.
Vijf dagen bleef het gezelschap bij de landdrost A. Faure2), ‘een der kundigste en
achtenswaardigste mannen uit de Colonie.’ Hij vond, toen hij in 1789 op de plaats
kwam slechts 5 huizen; nu waren er 403). Terwijl De Mist met de Kerkeraad
vergaderde over kerkfondsen en over de pastorie, botaniseerde Lichtenstein in het
Duivelsbos, waar weinig planten toen in bloei stonden. Hij verzamelde plantezaden
voor de Tuin te Kaapstad en voor vrienden in Europa. Hij merkte op dat het water
van de Kliprivier, hoewel bruin van kleur, aangenaam van smaak was en verbetert
Ten Rhijne's opmerking in. Cap. XVIII, die zei dat de klei het bruin kleurt. Het water
was al bruin tussen de rotsen, vóór het over de klei stroomt.
Faure vergezelde zijn gasten tot zijn plaats Rotterdam, slechts enkele jaren geleden
aangelegd om er paarden te houden. In deze streek waren veel paardefokkeijen,
waarvan de meest bekende van Daniel van Reenen was gelegen tussen de Brede
Rivier en de kust. Rijpaarden te Kaapstad betrok men meestal uit dit distrikt. Van
de felle Zuid-Oostenwind had men te Swellendam zelden last. Hartelik was het
afscheid van Faure, en van de hem vergezellende jongedames Faure en Van Lawick.
Toen men Buffeljagtsrivier, die bijna geheel droog en vol keien was, doortrok,
zag men een dorre streek, waar veel bontebokken

1) Hij was de eerste Goeverneur, die in Zuid-Afrika geboren was.
2) De vestiging der familie Faure dateert van 1714.
3) De Mist, M.
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(Antilope scripta), hazen en wild gevogelte voorkwamen. Zebra's waren er zeldzaam,
bijna geheel uitgeroeid was de blauwbok (Antilope leucophaea) waarvan een huid
van een in 1800 geschoten eksemplaar in het Museum te Leiden bewaard wordt.
Veld-kommandant Lombard en Pieter Dupré kwamen op de veeplaats van Hop1) de
reizigers tegemoet. Er groeide veel ‘Mimosa nilotica,’ die men tot nu toe alleen aan
de Karroo rivier gezien had. Op de hoogten was veel ‘Aloë perfoliata’. Na een
vermoeiende tocht van 8 uur te paard, door veel droge riviertjes vol keien, de
Karnemelksrivier, de Slangerivier, de Doornrivier, en de Duivenhoksrivier, was men
op de plaats van Pieter Dupré te afgemat door de hitte om aan tafel te gaan.

14 December.
14 December. De welvaart bleek uit de kleding der bevolking. Was in het Roggeveld
rijk en arm eender gekleed, hier droegen sommigen fijn laken of katoen en de huizen
waren sierlik en ruim. Timmerhout was er vlakbij, schelpen van het strand gaven
kalk, stenen en leem waren in Zuid-Afrika overal te vinden. Daardoor zag men in
dit distrikt veestallen, waar het vee 's nachts verbleef. Er waren goede werkplaatsen
voor de slaven, die uitmuntten in smidswerk. Een kunstmatige vijver kreeg water uit
de Krombeksrivier. Alles maakte er een prettige indruk. De bewoners waren niet
femelig en telkens Bijbelteksten gebruikend; ze waren opgewekt en matige
wijndrinkers. Lichtenstein merkt op dat van de 10 Kolonisten er zeker drie geheel
geen wijn of brandewijn drinken. Zo lang hij in het land was zag Lichtenstein slechts
drie maal een dronken Kolonist. Wel gingen gewezen matrozen en soldaten, die nu
knecht of schoolmeester waren, zich soms aan drank te buiten.
Kommandant Lombard was degeen, die in 1790 met Jacob van Reenen de landtocht
gedaan had tot het opzoeken van de Grosvenor-schipbreukelingen en afgelegen
Kafferstammen bezocht had, over wie hij veel wist te vertellen. Gevraagd of hij wel
eens een eenhoorn gezien had, verklaarde Lombard dat dit niet het geval was. De
Kommissaris-Generaal loofde een premie uit van een komplete ossewagen met
toebehoren ter waarde van ± 20.000 voor een eenhoornhuid met horen en schedel.
Dupré was ouderling van Swellendam. Deze zestiger kwam elke Zondag naar de
kerk en reed daarvoor zowat zes uren heen en zes uren terug. Op zijn plaats woonde
een oude Maleier van over de 100 jaar, die al 30 jaar blind was.
De tocht ging verder over de Krombeksrivier en de Vetrivier en

1) De vestiging van de familie Hop dateertvan 1715.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

225
men overnachtte bij Cobus Dupré, zoon van Pieter. Veel Kolonisten kwamen op
bezoek; o.a. Hilgard Muller, Dupré's schoonvader, een eerwaardig oud man, die met
Van Reenen bij de Kaffers was geweest. Hij had vroeger op deze plaats gewoond.
Alles was er prachtig in orde. De koeien, ongeveer twee honderd, zag men thuiskomen
en in open stallen (een zeldzaamheid in het land) gemolken worden. In het huis was
een afzonderlike zaal voor godsdienstoefeningen; er stond een orgel, gemaakt door
Hoddersum, een klavierstemmer, die nog aan de Kaap woonde toen Lichtenstein
vandaar vertrok.
De landstreek was zeer vruchtbaar: in natte jaren kreeg men van uitgezaaide gerst
het honderdvoudige, van tarwe het tachtigvoudige terug bij de oogst. In slechte jaren
mislukte deze, in gewone was die twaalfvoudig. Na langdurige droogte nam de
lamziekte bij het vee toe.

15 Desember.
15 Desember. Men doorwaadde de Kafferkuilsrivier en bereikte de Zoetemelksrivier,
beide kleine rivieren die spoedig in zee uitlopen. Aan de laatste rivier woonde de
weduwe Fourie, wier zoon Jozeph pas getrouwd was. Hier zag men voor het eerst
de bereiding van aloë-gom. De dikke bladeren waren in Augustus, September en
October verzameld. Het sap liet men langzaam uitlopen, dik worden door koken, in
de zon drogen op een trog, gemaakt van een in een houten raam gespannen runderhuid.
Maar daar er weinig vraag was naar aloë loonde de lage prijs de moeite en kosten
niet.

16 Desember
16 Desember 's avonds overnachtte men aan de Falsrivier bij Hannes Rensburg. De
volgende dag zag men een treffend schouwspel: de zee, en dat na een landreis van
twee maanden! Maar het was slechts een nevel met weerschijn van de zee, fata
morgana. Een 70-jarig kolonist Rensburg was de vorige dag begraven. Zijn 65 jarige
weduwe had 17 kinderen gehad, waarvan er nog 14 in leven waren, allen gehuwd.
De nakomelingschap telde nu reeds over de 100 zielen. Het familiekerkhof lag op
de plaats, naast de tuin. Zulk een begrafenis was zeer plechtig, met psalmgezang.
Bloedverwanten en buren kwamen er voor over.
Aan de Tijgerfontein was C. Snijman bezig een nieuw huis te bouwen van leem,
die goed tegen regen kon. Men ontmoette een broer van de overleden Van Rensburg,
die bij de Algoabaai had gewoond en in de laatste Kafferoorlog huis en have verloren
had; twee leden van zijn familie waren in handen der Kaffers gevallen. Hij verhaalde
veel van de wreedheid der Kaffers en, naar De Mist opmerkt, hield een’ vrij haatlijk
Discours over de ‘authores rixarum’.
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Het gezelschap kwam bij de Gauritsrivier, die 120 voet breed was, de grootste die
men tot nu toe gezien had. Gevaarlik was het dicht bij de rivier te kampeeren door
het plotseling wassen van het water, dit kwam uit de rivieren uit de Karroo, Chamka,
Dwyka, die op hetzelfde punt door de Zwarte Bergen braken, zich verenigden met
de 't Kamnasie en Olifantsrivier, en zo de Gauritsrivier deden zwellen.
De te volgen weg kon men niet missen, zeiden de Kolonisten. Toch verdwaalde
men door nevel en duisternis. Een stortbui maakte allen kletsnat, behalve de dames,
die in de wagen bleven. Lichtenstein en luitenant Gilmer reden vooruit om de weg
te verkennen, maar zonder sukses. Ze wilden terugkeeren, toen een dragonder kwam
rapporteren dat de dames en de jonge De Mist aan de weg stonden naast de
omgevallen wagen. Door pistoolschoten als sein kwamen alle verdwaalden in de
pikdonkere nacht weer bij elkaar en na veel moeite vond men het huis van de weduwe
Christiaan Botha, waar de komst van het gezelschap in de late avond, (het was bijna
middernacht) een hele opschudding gaf. Er waren velen wier woningen door de
Kaffers waren verwoest. Na wat gegeten te hebben kropen de reizigers in de natte
veldbedden. Stro was er niet om op te slapen.
De wagens moesten een andere weg volgen dan het gezelschap wilde gaan; men
zou een sterke wagen meenemen, met ieders linnengoed afzonderlik verpakt,
voldoende voor een dag of veertien. De andere wagens gingen naar de Lange Kloof.

17 Desember.
17 Desember. Hoe dichter men bij de kust kwam, des te vlakker werd het land, de
bodem zanderig bronnen zeldzamer en de plaatsen ver van elkaar. Men passeerde
de plaats van Meyer, Grote Bos aan de Buffelsfontein en kwam bij de familie Marks1)
op Driefonteinen bij de Kleine Berg. De jongste dochter des huizes was biezonder
mooi en Lichtenstein merkt op dat veel reizigers met dochters van Kolonisten
trouwden.
Op de eentonige weg door de vlakte naar Mosselbaai waren veel struisvogels en
antilopen Bij het strand stond het huis van de posthouder, die tevens opzichter was
over de magazijnen. In 1786 had het Goevernement er een gebouw 150 voet lang,
30 breed, waarin 3 à 4000 mudden koorn konden worden geborgen. De Engelsen
hadden het laten vervallen, maar nu was het weer hersteld De Zuid-Oosterstormen
en de gevaarlijke Agulhas-bank belemmerden de kustvaart. De posthouder was een
ongehuwde 63 jarige Deen Abue, een kun-

1) De vestiging der familie Marks dateert van 1740.
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dig en vlijtig man, die sekretaris van Minister Struensee geweest was; diens val had
hem tot reizen gebracht.
Lichtenstein bezocht het Schulpegat, een half uur van de woning van de posthouder
gelegen; een smal pad liep langs een steile rotsmuur en een afgrond. Een grot was
er, 20 treden lang en 10 diep en 50 voet hoog, waarvan de bodem met een dikke laag
schelpen bedekt was, ongeveer 10 à 12 wagenvrachten. Boven de grot, 50 voet hoger,
lag weer een grot, kleiner en zonder schelpen. Abue en anderen zagen er een oude
woonplaats van Hottentotten in. Er groeide een soort mos, waarvan men beweerde
dat verf kon gemaakt worden. Abue zou wat mos naar de scheikundige Polemann te
Kaapstad zenden, maar het is er nooit aangekomen. De invloed van de zeelucht op
de plantegroei was duidelik merkbaar. Er groeide een doornstruik ‘Arduina bispinosa’
met vreemde afwijkingen, verder mooie soorten ‘Zygophyllum’, ‘Royena’, ‘Rhus’
enz. met biezonder grote bladeren. Lichtenstein verzamelde veel insecten en vogels.
De zeevissen waren zeer smakelik, de oesters te groot en te vet om lekker te zijn.
Toen het gezelschap in zee baadde konden ze de oesters niet lostrekken van de rotsen.
De vele mosselen, waarnaar de baai heette, diende als voedsel voor de slaven. De
Portugese naam St. Blasiusbaai was verdwenen. Wel heette een kaap Blasiuskaap.
Vóór de afreis kreeg de Kommissaris-Generaal bezoek van de sekretaris van de
Drostdij Swellendam, de Zweed Stockenström1), een rechtschapen en kundig man,
bestemd tot landdrost van Graaff-Reinet waar de post een paar jaren onvervuld was.
Met Stockenström reisde een jong medicus, die te Swellendam woonde, maar meestal
het land doortrok om aan de kolonisten geneesmiddelen te verkopen, meest afgepaste
doses braak- en purgeermiddelen en Halliese medicijnen, die in Kaapsche apotheken
veel werden nagemaakt Hij erkende dat die verkoop zijn voornaamste bestaan was,
want ‘dat geen mensch in dit land van een ordelijke praktijk bestaan kon, daar elk
Colonist liever zijn eigen arts was en alleen in geval van den uitersten nood de hulp
van anderen zocht.’

19 Desember.
19 Desember. Men trok verder Oostwaarts langs het strand. De weg was alleen bij
laag water begaanbaar. In een der bergkloven had een zekere Murray, die in Kaapstad
woonde, een soort winkel. Hij voerde per lichte brik laken, hoeden, zijden doeken,
glas, ijzer waren aan. De prijzen waren hoog, vooral door de belemmerde uitvoer uit
Europa.

1) De vestiging der familie Stockenström dateert van:
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Het scheepje kreeg er retoerlading van hout. Later had Murray tegenslag, door het
vergaan van twee kustscheepjes. Het land werd moerassig door allerlei stroompjes,
de Diepe-Kloof-Rivier, de Schoot Rivier, Zoutrivier, Mosselbaai-Rivier, en de
Geelbeksvallei Rivier. Daarom verliet men de kust en kwam langs mooie plaatsen,
waarvan de eigenaars haast allen Meyer heetten. Een hunner, Klaas Meyer (De Mist
vermeldt weer ‘twee allerliefste dochteren Mietje en Betje, waarvan inzonderheid
de eerste, 18 jaaren oud, alles had wat eene vrouw op het eerste gezicht schoon en
beminlijk maakt’) onthaalde de reizigers op een koud ontbijt met vruchten en zelfgek
weekte wijn. Toen kwam men aan ‘een groote platte vlakte, die ik de Salpeter Valleij
noemde, uit hoofde der menigte Salpeter’, schrijft De Mist.
Over de Kleine Brakrivier kwam men bij de weduwe Ter Blans, die een maaltijd
van heel veel gerechten voorzette alles van eigen terrein. Een merkwaardigheid was
eigengemaakte roomkaas; proeven tot kaasmaken bij Kaapstad waren mislukt. Een
cither was er van Afrikaans essehout. In bijna alle Zuid-Afrikaanse huizen vond men
cithers.
Vroeg verliet men Reeboksfontein, want alleen bij laagste eb kan men door de
Grote Brakrivier waden. Deze rivier is de grens tussen Mosselbaai en Outeniqua-land,
dat weer een hoogvlakte is. In deze landstreek, slechts 2½ mijl breed, waren veel
beken, het gehele jaar door frisse planten, maar de grond was zogenaamd ‘zuur veld’,
biezen en leliegewassen verdrongen er de nuttige planten. Veeziekten kwamen
veelvuldig voor. Elk jaar brandde men het veld af om de grond te bemesten. Gideon
Swart had er een plaats, Diepe Kloof genaamd. Kolonisten leefden er van he vellen
en vervoeren van timmerhout. Het Goevernement gaf toestemming tegen betaling
van een kleine belasting. De bossen waren hier veel groter dan bij Swellendam en
het Grootvaders Bos, maar de houtvoorraad minderde sterk; nu al waren er haast
geen 30 voet lange balken meer te halen, dan alleen uit kloven en dan met moeite en
gevaar. Men passeerde de Wolvedrift, de Quayang rivier, die étage-gewijs met veel
watervalletjes stroomde en de Zwarte Rivier, zo geheten wegens de vele planteresten
die het water meevoert.
Het Goevernement had uitgestrekt domein hier, waarover een posthouder stond
Er waren enkele gezinnen van Kolonisten voor de Kaffers komen vluchten en ze
woonden op ‘erven’, een huis met tuintje, zonder landerijen, zoals in Stellenbos,
Rodezand, Swellendam en Graaff Reinet winkeliers en ambachtslieden deden. Hun
aantal werd steeds groter. De Regering wilde geen uitbreiding van ge-
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bied, wel grotere dichtheid van bevolking en vermindering van het slavenaantal,
zodat de vrije mensen onderling alle werkzaamheden zouden afdoen.

21 Desember.
21 Desember. De nacht brachten de reizigers door bij de posthouder, een Duitser,
gewezen sergeant Sebastiaan Fert. De Mist schrijft: ‘Een blauwe steen op welk aan
de eene zijde's Lands wapen en aan de andere dat van den Gouv. de Graaf met de
destinatie voor de Algoa-baai gehouwen was, heb ik aan de punt van de Voorgevel
doen oprichten totdat hij elders kan worden ge-emploieerd. De Algoa-baai is door
een Fort genoeg genationaliseerd.’ Terwijl De Mist aangekomen depêches afdeed,
reed Lichtentein uit met een Hottentot naar de bossen. Hij zag veel ‘baviaanstouw’1)
(Cynanchum obtusifolium) dat gehele bossen doorloopt, vele Asparagus-soorten, en
de ‘Wacht-een-beetje-doorn’. Alleen de rijweg der houtkappers was begaanbaar. Hij
zag grote dikke stammen van ijzerhout (Seleroxylum mite, W i l l d .), geelhout (Ilex
crocea, T h u n b .) en stinkhout, wat nog niet gedetermineerd was. De bomen waren
of niet lang genoeg, of beschadigd en door water uitgehold. Het verplanten of elders
aankweken van deze soorten was mislukt. Het mos (Lichen of Usnea) verstikte de
bomen. Zulke verstikte bossen leverden een treurig gezicht op.

22 Desember.
22 Desember. Outeniqua-land verliet men bij de grensrivier Kaaimansrivier geheten,
verkeerdelik zo genoemd naar een groot soort leguanen. Pompoenenkraal kwam men
voorbij. In Sparman's tijd was de weg hier nog niet berijdbaar en de rivier heette toen
de Keeromrivier. In de laatste oorlog waren de Kaffers tot Pompoenenkraal
doorgedrongen; toen moesten ze terug voor het leger van Kolonisten en Engelsen.
Twee woningen, die de Kaffers verbrand hadden, waren ‘door het Gouvt.
geconcedeerd tot Hout-zaag en werk plaatsen.’
Lichtenstein vergezelde met kadet Le Sueur de wagens door de Kaaimanskloof,
de nauwste en diepste van de gehele Kolonie en zeer gevaarlik. De wagen wielen
werden vastgezet en door mannen met riemen tegengehouden, soms van de hellingen
af getild. Die tocht geleek Lichtenstein bij het weer berg-op gaan als een verblijf in
de Tartarus. Ook een moeilike kloof was de Krakadakouw of Meisjeskloof, waarbij
een rivier was, de Zilverrivier, genoemd naar het bed van schilferachtige leisteen,
waardoor de Meisjesdrift liep.

1) De Mist merkt op dat ‘Hottentotstouw’ dunner was. De Hottentotten gebruikten dit voor hun
vlechtwerk.
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Het wagengezelschap zag een houten hut van een Duitse gedoopte Jood Herz
Grünstadt, wiens huis door de Kaffers verbrand was.
De rest van het gezelschap was via de Barbierskraal getrokken, zo genoemd omdat
een Kolonist zich hier pas schoor, nadat hij, volgens gelofte met 4 slaven werkend
het pad voltooid had. J. Weijers en zoon waren de reizigers tegemoet gereden.
Dieprivier en Hassagaairivier trok men over. De Kommissaris-Generaal kreeg een
voortreffelik paard in bruikleen; het was biezonder sekuur en ‘klauterde als een aap’,
schijft De Mist. Het huis van Janssen Weyers lag aan de overkant van de Zwarte
Rivier. Per boot ging men over, de afgepakte wagens gingen drijvende, de ossen
zwemmende door het water. Er waren drie grote meren: de Lange Valey, de Ronde
Valey, de Zwarte Valey. Weyers 63 jaar oud, vroeger welvarend, was door veeziekten
en de Kafferoorlog verarmd. Van zijn 140 paarden had hij er slechts één over. De
Kolonisten waren houtzagers en leverden planken over de Lange Kloof naar de
Bovenlanden en naar Plettenbergsbaai waar verscheping naar Kaapstad volgde.
Het ooft was middelmatig, de wijn nauweliks drinkbaar. Groot wild als buffels en
bonte bokken werd er zeldzaam; olifanten kwamen, niet meer voor.

23 Desember.
23 Desember. De Ruigte-vallei-rivier was gevaarlik om door te trekken, daar
meermalen paarden tussen de grote stenen hun benen braken. Nu liep de doortocht
zonder ongelukken af. Men zag de Groene Vallei en het Groene Meer, met rijzend
en dalend oppervlak, waarom de Kolonisten meenden dat het met de zee in verbinding
stond, hoewel het water zoet was en hoger lag dan de zee. Des avonds kwam men
bij de Daukamma-rivier. Aan de overzijde op de lianen van baviaanstouw zag men
Turaco's, Loeri's (Cuculus Persa of Corythaix Persa) genoemd door de Kolonisten.
In Kaapstad hield men ze soms als tamme kamervogels. Ze waren groen, met
scharlakenrode wieken, groene kuif met rode zoom en rode snavel.

24 Desember.
24 Desember. Vroeg verliet het gezelschap de plaats van Pieter ter Blanche,
Buffelsvermaak, waar een opvallend korpulente dochter van 13 jaar was De reiswagen
viel om, waarin zich alleen de kamenier bevond. Nog, vermeldt Lichtenstein, heet
de plek bij de Kolonisten naar haar. De Knijsna-rivier loopt uit in een baai, die op
een groot meer gelijkt, daar een rij rotsen een afsluiting van de zee vormen, met
uitzondering van een 200 voet brede opening, diep genoeg om kleine schepen te
laten binnenvaren. Bij vloed komt het zeewater ver de rivier op; bij eb is de overtocht
gevaarlik wegens de slijkach-

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

231
tige en met drijfzand bedekte oever en rivierbedding. Zonder veel tegenslag trok men
door de rivier. Op de Oostelike oever zag men een verlaten hoeve, Melkhoutskraal,
die een halve eeuw had bestaan; de laatste eigenaar was een Engelsman, Holyday,
die door de Kaffers verdreven was. Het huis lag omver, de gewassen verwilderden.
Antilopen aten de druiven op, rozenhagen en priëlen stonden in volle bloei, de
vruchtbomen droegen volop. Het geheel geleek op een betoverd slot uit een sprookje.
Nu verbleef er een zekere Calandar, die het plan had een scheepswerf te bouwen.
Maar Lichtenstein merkt op dat het Kaapse hout voor scheepsbouw niet biezonder
geschikt is.
Het meer was niet door de rotsen gebroken, maar de bergketen was gespleten, en
daardoor de opening ontstaan; de breukranden zouden geheel tegen elkaar passen,
schrijft Lichtenstein.
Een mijl Oostwaarts ligt tussen twee heuvels een ‘poort’ waar in November 1799
het eerste treffen met de Kaffers plaats vond. Drie gezinnen, Wolfard, Heins en Botha
hadden op hun tocht naar Kaapstad hier uitgespannen, toen de Kaffers hen plotseling
overvielen, deels doodden, deels gevangen namen.

28 Desember.
28 Desember. Men rustte op 25 en 26 December, de Kerstdagen, de volgende dag
vertrokken de wagens en op 28 Desember het gezelschap te paard.
Bij Plettenbergsbaai was de streek vlak en dor. De posthouder Meding, uit
Zweeds-Pommeren, woonde er met zijn gezin in een huis dat op Europese wijze
gebouwd was. Evenals Abue was hij in zijn jeugd voor de wetenschap opgeleid; hij
had gestudeerd te Greifswald. Plettenbergsbaai gelijkt in vorm op de Mosselbaai,
zoals Blasius-kaap te vergelijken is met de Robbenberg.
Het kwam Lichtenstein voor alsof Afrika naar het Oosten wegzakte: bij de
Tafelberg lag de graniet 1500 voet boven de zee, aan de Kaaimansrivier nauweliks
50 voet, bij Plettenberg- en Algoa-baai bereikt de zandsteenlaag de zee, terwijl bij
Kaapstad de zandsteen op 2500 voet voorkomt.
Bij de Plettenbergsbaai vormde de Keurboomsrivier een meer, door een nauw
kanaal verbonden met de zee Dit binnenwater was erg ondiep; vis was er veel. Aan
het Westelik einde van dit binnenwater stond het huis van de posthouder. Een kwartier
ervandaan begonnen de bosjes met ‘natuurlike zeldzaamheden’ in overvloed.
Lichtenstein verzamelde er in drie dagen: vlinders, zo groot als de West-Indiese,
vreemde gewassen, vissen, zeewormen, enz. De geleerde had er wel een jaar willen
blijven werken, verklaart hij.
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Het houtmagazijn, dicht bij de zandige landingplaats, was vervallen, de balken verrot,
het dak ingezakt. Men was bezig op Generaal Janssens bevel op een betere plek een
nieuw pakhuis te bouwen. Gunstig was Plettenbergsbaai niet gelegen. Debranding
was er zwaar, de landing lastig, het drinkwater niet overvloedig, de wind of te sterk
of geheel afwezig. Een rivier in de buurt heette de Pisangrivier, omdat er wilde pisang
groeide (Strelitzia alba), wier blader en gelijken op die van de gewone pisang (Musa
paradisiaca). Men beweert dat hier het vaderland was van de in Europa zo bewonderde
‘Strelitzia Reginae’, maar Lichtenstein vond er geen spoor van. Wel zag men ze in
de tuinen der Kolonisten te Kaapstad.
De grond in de omtrek van de baai was zuur en niet vruchtbaar. De Kolonisten
velden boomen en zaagden er balken van.
Van Mosselbaai tot Plettenbergsbaai was geen aloë te zien. Die groeit niet waar
bossen en zure velden zijn, wel op de hogere bergen aan de overzijde van de baai en
Noordeliker ervan, maar alleen de kleine soort, die niet geschikt was om er sap uit
te persen. De Aloë perfoliata hoort te Swellendam thuis en nog hier en daar in
afgelegen landstreken.
De reis ging langs een moeilike weg door de Lange Kloof; de op 17 Desember
vooruitgezonden wagens hoopte men op de afgesproken plaats te vinden. Men zag
pachthoeven, waar aarden verschansingen tegen de Kaffers waren opgeworpen, zodat
het geheel een kleine vesting met bastions geleek. De opening was tegenover de
huisdeur en in tijd van nood maakte men de opening dicht. Tot aan Algoa-baai vond
men bijna alle huizen zo verschanst.
Onder Meding's leiding ging het berg-op. De bergruggen lopen West-Oost, met
vrij ruime dalen. Maar geleidelik werden de bergen hoger, de dalen dieper en enger.
De weg liep langs afgronden, waarin men schuimende bergstromen zag. De paarden
werden angstig en men klom te voet, zich vasthoudend aan de staarten der paarden.
De bergstromen vallen alle in de Keurboomsrivier. De keurboom is de ‘Sophora of
Podaliria Capensis.’
Hogerop groeide de ‘Protea grandiflora’. ‘Brunia’ en ‘Phylica’ stonden juist in
bloei. Veel kevers kwamen op de geur af. Bijen maakten uit de ‘Brunia’ witte honig
met dunne was-celletjes, die de Kolonisten als suiker gebruikten.
In Cloete's Kraal trof men de wagens aan. De reizigers vonden het er zó mooi, dat
er de naam Diana's Bad aan gegeven werd en De Mist noteerde: ‘om het getal der
Acteon's niet op een pas zo te ver-
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meerderen hadden onze meisjes de discretie van alleen haare voeten daar in te baden.’1)

29 Desember.
29 Desember. Na een rustige nacht hervatte men de klautertocht. Er was een rots, de
Predikstoel genaamd en een prachtig dal, de Moordenaarskuil, door de Kolonisten
zo genoemd, omdat het slepen van hout ervandaan uiterst vermoeiend was.
De Kommissaris-Generaal verdoopte het, naar zijn dochter, in Augusta's Rust. Er
leefden nog buffels en olifanten. Kort nadat het hoogste punt bereikt was, kwam men
aan het huis van Matthias Zondag, Avontuur geheeten.

30 Desember.
30 Desember. De Lange Kloof is een dal tussen twee parallellopende ketens, een
halve mijl breed en, als men er het dal van de Kromme Rivier bij rekent, 40
geografiese mijlen lang, lopend van het Rode Zand tot de Algoa-baai, rijk aan water,
zeer vruchtbaar en om het uur (dit was door het Goevernement voorgeschreven) een
huis. De Kolonisten vonden die afstand tussen twee plaatsen te klein. Produkten
waren er rozijnen,2) boter, zeep en huiden. Runderteelt was er hoofdmiddel van
bestaan. De Kolonisten waren een goedaardig, stevig slag mensen, niet overdreven
vroom, vrij beschaafd, in goeden doen, wat bleek uit hun woning, kleding en tafel.
Terwijl twee dagen aan het herstellen der wagens besteed werden sprak De Mist met
de Kolonisten, die hem bezochten en spoorde ze aan tot verdraag zaamheid en vrede.
(‘Onze meisjes naaiden zelve voor de Dragonders elk een nieuw hembd’, tekent De
Mist op.)

31 Desember.
31 Desember. Onder de ontevreden Kolonisten was Koenraad Buis, in 1795 een
inwoner van Swellendam, een fel patriot en sterk gekant tegen het Oranjehuis. Toen
de Engelsen kwamen, vluchtte hij naar de Kaffers, hetzij uit afkeer, het zij uit vrees
voor straf. Bij de Kaffers kreeg hij invloed op de moeder van de toen nog minderjarige
Gaika en zo had Buis gezag over de stam. Gaika's ooms waren hierover ontevreden
en Lichtenstein vermoedt dat de Kafferinval, een jaar nadat Buis was uitgeweken
zijn werk was, om de pretendenten Sambeh, Conga en Jaluhsa bezig te houden.
Generaal Janssens had Buis overreed tot terugkeer naar de Kolonie. De Mist sprak
met Buis, een 7 voet lange man, sterk, bedaard, met een hoog voorhoofd, een soort
Hercules, bescheiden in zijn spreken, zacht en vriendelijk. Hij vermeed over zichzelf
en zijn be1) Herinnering aan Ovidius' Met amorphosen III, 143, sqq.
2) Hiervan werd veel uitgevoerd voor de ziekehuizen te Batavia.
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trekking tot de Kaffers te spreken. Het vooroordeel bij De Mist verdween, maar
vertrouwen deed men hem niet.
Ook was er een doofstomme, Gildenhuis, een knap sloten- en geweermaker. Hij
had een eigen teken-taal verzonnen, b.v. de op elkaar gehouden duimnagels
betekenden een Hottentot.1)

1 Januarie 1804.
1 Januarie 1804. Zondag werd nieuwjaarsdag naar 's lands gebruik gevierd met
vreugdeschoten. De volgen de dag bezocht men Stephanus Ferreira op Klipheuvel.
De pachthoeven werden armoediger,2) de plantegroei nam af.

2 Januarie.
2 Januarie. Bij veldkornet Rademeijer trof men een oude Pruisiese soldaat aan,
Winnekes, die de zevenjarige oorlog had meegemaakt, te Wezel in bezetting liggend
in een tweegevecht de zoon van een generaal had gedood, en via Holland bij de Oost
Indiese Companjie gekomen was. Hij was nu invalide. Rademeijer liet hem bij zich
wonen op zijn plaats ‘Louter Water.’ Daarna kwam het gezelschap op de plaats
Krakeelrivier van de gebroeders Strijdom, bekende buffel en olifante jagers. Kort
tevoren had Michiel Strijdom twee olifantstanden van 1½ centenaar gewicht verkocht
voor driehonderd gulden. Hij vertelde hoe hij eens een wijijesolifant haar gekwetst
jong op de tanden zag wegdragen.
Rademeijer had de reizigers gewezen op een graf van een Hottentot, die lang
geleden zeer in ere geweest was. Elke Hottentot, die er voorbij ging legde er een vers
takje bloemen op de ruwe hoop matig grote keistenen. De omtrek was twintig à dertig
schreden. Lichtenstein ziet hierin een bewijs van hogere beschaving der
Gonaqua-Hottentotten, dan die der andere stammen, daar hij ze elders niet gezien
had.3) Ook vernam hij, dat onder de grond naast het lijk een opening met struiken
werd opgevuld.
In de buurt van de Wageboomsrivier (de wageboom was een soort Prothea met
hard, taai hout, geschikt voor het maken van wagens) woonde Andries Kritzinger,
die bezig was zijn vernielde huis te herstellen. Overnacht werd in tenten op de
verwoeste plaats van een zekere Olivier, die geheel verarmd was door de Kafferinval.

3 Januari.
1) Een staaltje van de ruwe humor der kolonisten. Dit is namelijk de beweging, die gemaakt
wordt bij het dooden van luizen, welke ook tegenwoordig nog veel bij de inboorlingen worden
aangetroffen.
2) De Mist vermeldt dat de weduwe Heintz op de plaats Welgelegen aan de Rietvallei woonde,
Ignatius Ferreira op de plaats Misgunt aan de Dieprivier.
3) Uit deze mededeling blijkt, dat het oude gebruik langzamerhand verdwenen was bij de
Hottentotten in de Kolonie.
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Kromme Rivier. Het huis van Matthias Zondag stond op de waterscheiding: ten
Westen van zijn huis liepen beken en rivieren in de Kamnasie-rivier, die zelf weer
in de Gaurits-rivier loopt, ten Oosten van het huis verzamelden de rivieren zich in
de Kuga-rivier, die een tijdlang evenwijdig aan de Kromme Rivier loopt en zich dan
met de Chamtoos-rivier verenigt.
De Kromme Rivier droeg de naam te recht. De weg liep er wel een keer of acht
doorheen. Omdat de driften diep en gevaarlik waren, door losse stukken rots, had
men hier en daar palmietbruggen1) gemaakt, maar daar deze spoedig verrotten waren
ze nog gevaarliker dan de rivier zelve.
Door een kreupelbos van ‘Protea conocarpa’ bereikte men 's avonds de plaats
Jagers-bos van Ferreira, die ten dele door de Kaffers gespaard was. Hier zag het
gezelschap de eerste Kaffers, 5 mannen en 3 vrouwen, behorend tot Conga's volk.
Ze waren voor hun genoegen op reis, een aanwensel van de Kaffers om zich door
de Kolonisten te laten onthalen, wat gebeurde, om erger te voorkomen. Een verbod
om een vastgestelde grens te overschrijden erkenden ze niet; waartoe was het nodig
vrede te maken als men zijn vrienden niet mocht bezoeken, zeiden ze. Grote horden
trokken zo de Kolonie in en met grote vrijpostigheid namen ze wat ze niet ten
geschenke kregen.
Het achttal was een armoedig zoodje, morsig en slecht gekleed. Drie hunner waren
bastaards van Gonaqua en Kaffers. Tweespraken gebroken Hollands en vroegen om
brandewijn. Deze werd gegeven, alsook een paar messen, kralen en knopen. Een
voorstelling in het assegaai-werpen naar een schijf op zestig schreden gaf maar een
treffer op dertig worpen; een spiegelgevecht met schilden, assegaaien en knopkiries
had meer sukses. Hun zingen en dansen viel bij het gezelschap niet in de smaak. Een
der vrouwen maakte van biezen een waterdicht mandje.

4 Januari.
4 Januari. De reis ging door het Hassegaai-bos en voor het laatst door de Kromme
Rivier. In het open veld waren veel antilopen: dwerg antilopen (A n t i l o p e
p y g m e a ), hier ‘Oribi’ genoemd, woudbokken, reebokken en duikers.
Weerontmoetten de reizigers geplunderde gezinnen, o.a. Jakobus du Plessis en de
weduwe du Plessis. Op hun plaats Twee Fonteinen bij de Essebos-berg woonde een
vrouw van nog geen dertig jaren die 350 pond woog. De Kommissaris-Generaal
behandelde de klacht van een Hottentotse, Betje Daay tegen C. Schalkwijk, die haar
een koe met kalf onthouden had. De Mist ver-

1) (Prionium palmita), een aloë-achtige plant.
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maande de Kolonist en liet hem het verschuldigde geven. Voortaan moesten de
Kolonisten huurkontrakten met Hottentotten sluiten in voorgeschreven vorm. Maar
tevens strafte De Mist valse aanklachten van parmantige Hottentotten.

5 Januari.
5 Januari. Merkwaardigerwijs was het huis van Antony Michiel Ferreira zoon van
Stephanus Ferreira, aan het Leeuwen-bos door de Kaffers ontzien. Het was een
voorbeeldig gezin. De nog jonge echtgenoten met hun mooie kinderen waren stil en
vroom; ze waren bemind bij hun slaven en Hottentotten. Op een wandeling zag
Lichtenstein hoe een slang een muis hypnotiseerde. Ferreira leverde twee geweren
over, afkomstig van Poolse deserteurs van het 9de bataljon, die in Februari 1803
waren weggelopen. Ze waren in 1801 uit Franse dienst overgenomen en ingedeeld
bij de koloniale troepen. Ze meenden niet ver van hun vaderland te zijn. Van het
piket werd een deel gevangen genomen, een deel door inboorlingen vermoord. Een
vijftal was Oostwaarts ontkomen.
Men trok door de Zeekoe-rivier, werd door een onweer overvallen, en kwam aan
de Kabeljauw-rivier bij de weduwe Kritsinger. Veldkornet Ignatius Muller leverde
daar een nieuw span ossen. Veel gezinnen woonden daar, wier plaats door de Kaffers
verwoest was.
Het land was hier effener. De grote bergketen der Zwarte Bergen loopt in zee,
maar een zijtak gaat nog verder en bereikt langs de Van Stade-rivier de kust bij
Algoa-baai. Uit dit gebergte ontspringt de Zeekoe-rivier die ook in zee loopt. De
Kromme-rivier-baai is totaal onbruikbaar door de sterke branding.
Op de plaats van de weduwe Kritsinger zag men weer trekkende Kaffervrouwen;
een ervan, van fraaie gestalte en rijk gekleed, was een zuster van het opperhoofd
Conga.

6 Januarie.
6 Januarie. De Chamtoosrivier is heel gevaarlik; men zag graven van Engelse
Dragonders, die er verdronken bij de doortocht Nu was de rivier uiterst laag door
Westewind, die lage eb veroorzaakte.
Een troep Kaffers wachtte het gezelschap op, waar onder de vrouwen waren die
men aan de Kabeljauwrivier gezien had. De Kaffers praatten op grote afstand,
langzaam zingend, met de klemtoon op de voorlaatste lettergreep. Vroeger was de
rivier de grens tusschen de Kolonie en Kafferland.
Door regens was dit land heel anders dan de Kolonie, grasrijk, met bossen en
meren als een grote Engelse tuin. De aloë stond er prachtig in bloei, de ‘Schotia
speciosa’ droeg purperen bloesems. In de verte was een kleine kudde olifanten. In
het diepe dal stroomde de

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

237
Van Stade-rivier. Het gezelschap kampeerde in het Galgebos. Veel verhalen hoorde
men van Kolonisten, o.a. Ignatius Muller, die vertelde van Jakob van Reenen's reis
in Kafferland en van Arie Prins' omkomen op de olifantenjacht, waar Muller bij was.
Prins had verzuimd boven de olifanten te blijven en toen hij geschoten had haalde
de olifant Prins van het paard met zijn slurf, slingerde hem naar boven en vertrapte
hem. Men zocht de overblijfselen van het lijk bijeen voor de begrafenis, toen de
olifant weer kwam aanstormen en opnieuw het lijk vertrapte. Een van de jagers schoot
toen het beest dood.
Het gezelschap bereikte Muller's huis, Rietfontein aan de Rietrivier. Daar stonden
reusachtige bomen, o.a. de ‘Euphorbia officinarum’ als een grote kandelaber, 30 voet
hoog, met scherpe dorens. De Kolonisten geven er de naam aan van Noordse
doornboom.
Muller en zijn vrouw waren heel hartelik. De meubilering was uiterst eenvoudig:
een paar tonnen, een groot hakblok, een hoop droog brandhout, 'n paar tafeltjes,
kisten en veldstoelen vulden het vertrek van 14 bij 20 voet. Twee versgeslachte en
gevilde schapen hingen naast de haard, in de eene hoek was een broedende hen, in
de andere een broedende eend. Een half dozijn honden en een zestal kinderen maakten
veel leven. De Mist vond die drukte het penseel van Ostade waard.
Lichtenstein en andere ‘jonge lieden’ logeerden op een zoldertje als een duiventil.
Veel rust had men weer niet, want midden in de nacht kwam een jonge Kolonist ter
wereld, een neefje der Muller's, en hield de aanwezigen wakker.
De reis ging door naar Algoa baai waar in Fort Frederik kapitein Alberti
kommandant was.1)
Lichtenstein, de jonge De Mist en Winter bleven achter om de twee uur ver gelegen
loodmijn aan de Van Stade-rivier te zien. Deze lag bij de geheel verwoeste plaats
van Christiaan Vogel. Een oude slaaf woonde in de ruïnen. Reeds in 1792 had Majoor
Von Dehn er proeven genomen en uit een centenaar erts 50 à 60 pond lood en 14
lood zilver verkregen. De medicus Klaproth te Berlijn vond later 53,2% lood, 13,3%
zwavel en sporen van zilver. Janssens liet Baron Von Dankelmann een onderzoek
instellen, die tot ongeveer hetzelfde resultaat kwam. Maar de ontginning bleek te
kostbaar. Lood uit Europa kwam goedkoper uit.

1) Hier houden De Mist's aantekeningen op en volgt een opsomming van het aantal uren dat
men op reis was, zie bl. 246 e.v.
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Te Rietfontein teruggekeerd zag Lichtenstein veel Kaffers. Hij vertelt hoe ze het
wild verdelgden, door er drijfjachten te houden. Ze omsingelden een woud, lieten
op een bepaalde plek het wild voorbijgaan, waar de beste assegaai- en kirie vechters
wachtten. Ze jaagden niet om het vlees, maar om de huiden. Dit was grote schade
voor de Kolonisten, die wild aten om vee voor de verkoop te sparen.
Een ‘officier’ (indoena) van Conga bracht het bevel over dat alle Kaffers met hem
over de Grote Visrivier zouden trekken, volgens de overeenkomst met Gaika gesloten.
Deze Kaffer droeg een mantel van pantervel, ivoren ringen aan de bovenarm, een
jakhalsstaart aan de knie en een bosje quagga-haren als hoofdsieraad. Als de meeste
Kaffers was hij pokdalig, opvallend lelik, maar zeer intelligent. Hij noemde zich
Oemloengo.
De weg naar Algoabaai was een dorre vlakte en de tocht door het dikke zand was
zeer vermoeiend. Op een der laatste heuvels lag Fort Frederik, door de Engelsen
gebouwd in 1799, een vierhoekig blokhuis, omgeven door een vierkante wal,
waaronder weer een dichte rij palissaden was en een droge diepe gracht. Acht
twaalfponders bestreken het strand. Verder waren er kazernen en magazijnen en bij
de drift van de Baak-rivier een houten blokhuis, dat door de Engelsen te Kaapstad
was gemaakt en hier inelkaargezet, na transport over zee. In het Fort was een
kruitmagazijn, waarin 2000 pond kruit konden worden geborgen.
De bezetting was er pas: 80 man van de jagerkompagnie van het 5de bataljon
Waldekkers, meest jagers en houtvesters uit Waldeck en Lippe, onder bevel van de
ijverige Alberti. In Algoa-baai lag het eilandje Santa-Cruz, een kwart mijl van het
strand, vol robben en pinguins. Het gebied was van belang als grensdistrikt tegen de
Kaffers. Het Goevernement had de plaats van de weduwe Schepers bestemd als
drostdij en het er zich om vormende dorp zou de naam Uitenhage krijgen, naar de
familienaam van de Kommissaris-Generaal, Uitenhage de Mist. Alberti is er landdrost
geweest, zolang de Kolonie Hollands was.
Vijf dagen bleef De Mist aan de baai om met Kafferhoofden over de gesloten
vrede te spreken. De zendeling Van der Kemp, die te Bethelsdorp, zo genoemd met
toestemming van Generaal Janssens, een zendingstatie had opgericht, kwam zijn
opwachting maken. Op het heetst van de dag kwam hij in een wagen, getrokken door
vier magere ossen. Hij zat blootshoofds, gekleed in een versleten zwarte rok, vest
en broek, zonder halsdoek, das of kousen. Veldschoenen
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als de Hottentotten droeg hij. De Mist trad hem tegemoet, Van der Kemp klom van
de wagen en naderde langzaam en statig. De lange magere gestalte, het
eerbiedwekkend gelaat met de vurige ogen, maakten een diepe indruk op de
aanwezigen. De zendeling sprak als groet een kort gebed uit, zegende het gezelschap
en smeekte Gods bescherming af voor de verdere reis.
Het was 36 jaar geleden dat De Mist als student in de rechten en Van der Kemp
als luitenant van de dragonders elkaar te Leiden gekend hadden. Hij vertelde veel
over de Kaffers. Na de maaltijd, door Van der Kemp met een lang gebed geopend
ging de gast met zijn mede-zendeling Read terug naar Bethelsdorp.
Twee dagen later bracht De Mist een tegenbezoek te Bethelsdorp. Het zag er treurig
uit: op een uitgestrekte vlakte, waar geen enkele boom stond, stonden veertig of
vijftig kleine hutten als halve bollen. In het midden was een grotere hut, met een
stroodak, als kerk dienend. De zendelingen woonden evenals hun gemeenteleden.
Alles zag er vervallen, slordig en armoedig uit. Het 250-tal leefde van ondersteuning
uit Engeland en Holland, wat veeteelt en van de jacht. Geen wonder dat de Kolonisten
spottend Bethelsdorp tot Bedelaarsdorp maakten. Van der Kemp was te veel geleerde,
te weinig prakties man.
Later is Van der Kemp, in 1805, naar Kaapstad ontboden, beschuldigd van opruiing.
De komst van de Engelsen in 1806 maakte een einde aan het proces. Toen Van der
Kemp te Kaapstad was, bezocht Lichtenstein hem dikwels. Van hem leerde
Lichtenstein veel over de Kaffers.1)

13 Januari.
13 Januari. Het gezelschap verliet Algoabaai op 13 Januari. Alberti en 15 Waldeckse
jagers gingen mee. Langs het strand gaande trok men door de Kleine Zwartkopsrivier,
die droog was, tot de plaats van de weduwe Van Royen. Haar man was in de laatste
oorlog door een geweerkogel gedood. Het huis was verwoest, niet de molen, die nu
tot woning diende. Veel kolonisten sloten zich bij de karavaan aan, om hun verlaten
huizen te gaan betrekken. Bij hen was veldkommandant Rensburg. Voorbij Van
Royen's plaats was de Grote Zwartkopsrivier nauweliks 1 voet diep. Het pad ging
door een bos van bloeiende mimosa. Na een klein uur zag men de grootste zoutpan
die in Zuid-Afrika is. Zout hiervandaan bracht men zelfs per schip naar Kaapstad.
De korst was zo dik, dat een mens er op kon staan. Veel dode

1) Lichtenstein's verhandeling over de Kaffers volgt later, om De Mist's reis niet te onderbreken.
(Bijlage II.)

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

240
insekten vond men in het zout. Er waren veel spekbomen (Portulaccaria afra), 12 à
15 voet hoog, met lila-achtige bloesems.
Gekampeerd werd bij de Koega-rivier, waar veldkornet Muller al acht dagen bezig
was geweest om alles in gereedheid te brengen voor de verdere tocht. Voor zich had
men een hoogvlakte, links de Winterberg en Elandsberg. De Zondagsrivier was door
regen gezwollen. Er was een vrij grote troep Kaffers. In het veld lag een slapende
Hottentot met een stok met een lap eraan rechtop naast zich, om opgemerkt te worden.
Hij bracht bericht van de Kafferhoofden: Ze zouden aan de Bosjesmansrivier het
gezelschap opwachten.
In de Quagga vlakte waren troepen van wel 100 quagga's; ook veel springbokken
met hun sierlike horens, cornua lyrata. Men passeerde de heuvel waar generaal Van
de Leur vier jaren geleden door de Kaffers was ingesloten en ontzet door Van
Rensburg. Een hele kraal was aan het verhuizen met hun vee, pakossen en matten.
De hitte was onverdraaglik en van vliegen had men veel last. 's Nachts zag men
prachtige mestkevers (Copris hamadryas), die een eigenaardig snorrend geluid gaven.

16 Januarie.
16 Januarie. Honderd dagen was men nu al op reis, een afstand van 500 uren gaans
was afgelegd. Het aantal rustdagen was veertig.

18 Januarie.
18 Januarie. Een bode bracht bericht dat de Kafferhoofden nog op de jacht waren;
blijkbaar zagen ze op tegen een samenkomst. Daarom trok men over de
Bosjesmansrivier en langs het Assegaaibos naar de naaste bron, het Hofmansgat;
toen door de Nieuwjaarsdrift naar Dirkskraal, en de Kleine Visrivier, die vol water
was door onweersbuien.
Van Rensburg kreeg hier het treurig bericht dat een wolkbreuk zijn oogst van 350
schepels had weggespoeld, dat van zijn buurman Van Aart 3300 schapen waren
verdronken en dat uit een ander huis een kind in de wieg was weggedreven. Die
rampen waren gebeurd op den dag dat het gezelschap bij de Kabeljauwrivier een
onweer meemaakte.
Er woei een sterke wind, zodat de tenten bijna omver gingen. Links zag men het
gebergte van Achterbruintjeshoogte, vooruit dat van het eigenlike Kafferland. De
jagers hadden hier olifantsgeweren, waarvoor ze kogels gebruikten van 5 of 6 in een
pond, ⅔ lood, ⅓ tin.
Modderfontein was de hoogstgelegen plaats van het distrikt Achterbruintjeshoogte,
waar de weduwe Bauer woonde. Daar men acht dagen geleefd had op beschuit en
vlees waren melk, boter en groenten nu heel welkom.
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Er kwam bericht van Gaika. Hij liet vragen of de Kommissaris-Generaal een paar
dagreizen de Visrivier af wilde komen, want hij was op het oorlogspad en durfde
zijn volk niet te verlaten. Hij beloofde met zijn volk naar Hermanuskraal te komen.
De Mist vond het bericht verontrustend. 's Nachts zond hij ijlboden uit en de volgende
dag waren een veertigtal Kolonisten opgekomen. De dames gingen onder bescherming
van Van Rensburg naar een hoeve te Achterbruintjes hoogte.
Onder een afschuwelike hitte, terwijl er een sirocco woei, reed men 10 uren lang
door naar de Grote Visrivier, een halve mijl beneden de plek waar de Kleine Visrivier
er in valt Daar lag de ruïne van Du Prez' plaats. Er waren veel schorpioenen en een
soort vergiftige spinnen, Solpuga's waarvan de grootste wel vier duim lang waren.
De streek was biezonder rijk aan wild, soms zag men kudden van 2000 stuks.
Lichtenstein had er een gevaarlik avontuur toen zijn hengst ervandoor ging en te
midden van een kudde quagga's kwam.
Snel gingen de reizigers verder door de Israelietiese Kloof, waarvan Kolonisten
meenden dat de Israelieten er door trokken Eindelik kwam men op Hermanuskraal,
maar Gaika was er niet. Wel kwam een bode hem vriendelik verontschuldigen: zijn
hulptroepen van de Tamboekie's waren nog niet gekomen en zo verzocht hij dat de
‘Grote Baas’ van het Christenland nog één dagreis verder Kafferland wilde
binnentrekken. Jaloesah was op mars om zich aan Gaika te onderwerpen. Dan zou
men tezamen Sambeh aanvallen. Men vroeg de boodschapper hoeveel volk Gaika
had; hij stak een rechte vinger op, Gaika's volk, een gekromde, Gaika s vijanden,
slechts de helft in aantal.
Gaarne had De Mist Gaika ontmoet, maar voor het prestige ging dit niet. Ook
kwam er gebrek aan brood en voor de paarden was slechts voor twee dagen voer.
De Kommissaris Generaal liet weten dat hij gewoon was stipt zijn woord te houden,
dat het hem van Gaika tegen viel, dat hij het niet deed. De geschenken zou hij weer
mee terug nemen en hij sprak de wens uit dat Gaika zijn vijanden zacht zou
behandelen De boodschapper was zeer terneergeslagen en bevreesd dit antwoord
over te brengen.

30 en 31 Januari.
30 en 31 Januari. Men ging terug naar Modderfontein in Achterbruintjeshoogte en
vond op 31 Januarie de dames op de plaats van Barend Greiling bij de Bosberg.
Vroeger woonde er een Hottentot, door reizigers Bruintje genoemd. Het distrikt was
verarmd

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

242
doorde Kafferinvallen, en van Boesmans had men nog veel te lijden.

2 Februarie
2 Februarie In Noordelike richting trekkend passeerde men de Vetkuil en de Blijde
Rivier, waarin geen water was. De hoeve van Karel Erasmus lag aan de Vogelrivier.
Tegen de bergen waren veel vuren van Boesmans. Lichtenstein verbaast er zich over
dat Kolonisten te midden van zoveel gevaren willen leven. De schapeteelt was
gemakkelik en voordelig Voor 400 schapen kreeg een Kolonist ruim 1000 gulden
en van 2000 schapen had men soms 1000 lammeren, zonder dat het de eigenaar veel
werk gaf. Hij merkt, na een uitvoerige beschrijving van het karakter der Boeren op:
‘Het karakter toch van een volk heeft het zich zelf niet gegeven, maar het is door de
natuur van het land, dat hij bewoont, en door de geschiedenis zijner voorvaderen
gevormd.’
De troep ging door de dorre vlakte van het distrikt Camdeboo, dat ten Westen
verloopt in de grote Karroo. Het was in de barre zon, zonder de minste schaduw, erg
afmattend voor mensen en paarden. De Afrikaanse paarden zijn niet sterk, maar wel
taai. Zo nu en dan moet men het zadel afnemen om ze te laten rollen. Zo bestond de
welkomsgroet: ‘Zit af, mijnheer, laat rollen’, als men op een plaats kwam. Een slaaf
liet het paard koud stappen en darna vrij om te rollen.
Bij de Melkrivier woonde Koert Grobbelaar, waar men logeerde, en daarna, na
een dag rust, bij maneschijn naar Graaff-Reinet trok. Des morgens kwam de
Spandauberg in zicht, zo genoemd door een oude Pruis, die in Graaff-Reinet woont,
omdat de berg met zijn bijna ongenaakbare top hem een natuurlike vesting leek, als
Spandau.
Veldkommandant Gerotzver welkomde als landdrost, met de heemraden, de
reizigers. Ze droegen korte wambuizen, lange broeken en een degen opzij. De Bataafse
vlag woei er en 21 saluutschoten vuurde men uit drie kleine stukken.
Het dorp geheten naar Gouverneur Van de Graaff en zijn vrouw Reinet had een
vrij brede lijnrechte straat, met twintig huizen-en-tuinen, z.g. erven. Er woonden
smids, schrijnwerkers en kleine winkeliers. De woning van de landdrost was de
oudste en slechtste, hoewel pas acht jaren geleden voor Goevernementsrekening
gebouwd. Dan geeft Lichtenstein een uiteenzetting van de politieke twisten en de
poging om onder invloed van vreemden als Pisani en Delport de Franse Revolutie
te imiteren en zich tegen de Oranjes te verklaren. Het Goevernement te Kaapstad
had geen troepen ter beschikking om die tegen de rebellen te zenden, daar elk ogenblik
een Engelse
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overval verwacht werd. De Engelsen namen de Kaap, om die voor de Prins van
Oranje te bewaren, maar ze eisten de eed van trouw aan Zijne Britse Majesteit. De
Graaff-Reinetters weigerden die af te leggen. In 1798 begonnen velen een opstand,
die onderdrukt werd. Sommige rebellen werden als gevangenen naar Kaapstad
gevoerd, anderen weken uit naar Kafferland De vrede van Amiens bracht algemene
amnestie Generaal Janssens had de treurige toestand van Graaff- Reinet gezien, De
Mist benoemde Stockenström, tevoren sekretaris van Swellendam, tot landdrost, liet
weer herstellen wat beschadigd was tijdens de gevechten, en liet de ruïnes van de
kazernen opruimen.
De plaats van het dorp was gekozen omdat er altijd water was. Lichtenstein vond
in bijna elk huis zieken van rode loop, oogontstekingen, uitslag, enz.
Lichtenstein's reis van Graaff Reinet naar de Kaapstad levert niets biezonders op.
De weg ging over Matjesfontein, Jacobus Olivier's plaats ‘Houd Constant’,
Rhenosterfontein van Barend Burgers en de Buffelsrivier. Aan de rechterhand zag
men de Kompasberg, in 1778 door Goeverneur Van Plettenberg en Gordon
beklommen. Ze hadden deze naam gekozen, omdat die berg diende ter orientering
bij het maken van een kaart. Volgende stations waren Rietvallei. Brakfontein,
Toverfontein (de wonder-bron, die alles vruchtbaar maakt), Karreebosch, Waaifontein.
in de buurt waarvan men veel wild zag, o.a. struisvogels en quagga's bijelkaar,
herinnerend aan Xenophon's opmerking dat in Syrië struisvogels en wilde ezels bijeen
waren.1) Men zag een leeuw, maar die ging geeuwende weg. Niet altijd waren ze zo
rustig. Tjaard van de Wall, dezelfde die tegen de Kaffers sneuvelde en zijn broeder
Johannes waren samen bij de Sneeuwbergen op de leeuwenjacht. Johannes, te paard
zijnde, werd door een leeuw besprongen en gebeten. Tjaard schoot toen de leeuw
door de kop. Een ander avontuur liep treuriger af. Een zekere Van Rensburg werd
door een leeuw in zijn lichaam gebeten. De aangevallene trok zijn mes. doodde de
leeuw, maar stierf zelf aan bloedverlies. Men telde er drie soorten leeuwen: de kleine
donkerbruine, met weinig manen, de felste, dan de grote vale met sterke manen, en
ten derde de lichtgele met zware manen, die zeer laf was. Men sprak Abraham de
Klerk, die woonde bij de bronnen

1) De Cyri expeditione, I.I. Lichtenstein schreef over struisvogels een artikel in H G. Florke,
Repertorium des Neuesten und Wissenswürdigsten aus der Gesamten Naturkunde No XXXII
S. 385.- 1811.-
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van de Ghamka of Leeuwenrivier; hij bezat 8000 schapen. Hij had 31 leeuwen en 9
panters gedood. De 46 jarige was een moedig man, maar in huis was zijn 75-jarige
moeder baas. Ze zei: ‘Mijn zoon is kommandant in het veld, maar hier kommandeer
ik, en zal dat doen zo lang ik leef.' Ze was van het krasse slag als Gerotz' vrouw, die
te paard met slechts één Hottentot bij zich, de Boesmans, die haar vee stalen, had
nagezet, gevochten en geschoten had en ten slotte het vee had teruggebracht. ‘In het
algemeen moet men zeggen, dat de Afrikaansche vrouwen even zoo moedig en
welberaden in tijd van gevaar zijn, als zij, aan hare theetafel zittende traag en
gevoelloos schijnen te wezen, terwijl het niet veel moeite kost, vooral sedert den
laatsten oorlog met de Kaffers, menigvuldige voorbeelden van heldenmoed bij haar
aan te treffen,’ zegt Lichtenstein.
Op De Klerk's plaats in de Hooivlakte bleef men drie dagen om dépêches te
schrijven en kwam na een reis van vijf dagen langs de Chamka via Holdrift,
Koedoeskop, Remhoogte en Blauwe Krans bij de Zwarte Vallei op de plaats
Kweekvallei van Samuel de Beer, die veldkornet was Een twintigtal Kolonisten
waren gewapend als erewacht opgekomen. De Beer had als officier een
bontbeschilderde leren riem en een sabel Twee knaapjes speelden opfluiten het ‘thans
ook in Afrika sedert eenige jaren bekende volkslied: ‘Schep vreugd in 't leven’. Van
het huis woei de Bataafse driekleur Binnen deed De Beer zijn riem af, om nu als
gastheer De Mist welkom te heten. Een heerlik maal wachtte het gezelschap, met
groenten en vruchten. Door De Beer gestookte brandewijn had een nare bijsmaak.
Lichtenstein's vriend Polemann, een bekwaam scheikundige, maakte door nieuwe
distillatie er goede cognac van.
De Beer was in De Paarl geboren en opgevoed. Hij had een goed verstand, maar
zijn buren vonden hem onverdraagzaam en heerszuchtig. Hij was zeer godsdienstig,
maakte mystieke gedichten en anagrammen op namen van vrome mannen. Zijn
kinderen gaf hij namen van beroemde Fransen.

29 Februarie.
29 Februarie. Voort trok men langs de Zwarte Berg, verliet de Chamka, ontmoette
de Kolonist Otto bij de nu droge Katrivier. De Hottentotten bepaalden afstand door
te zeggen: ‘Daar zal de zon staan als ge er komt’. Men bezocht niet de plaatsen van
de weduwe Van der Burg en de Deen Nielsen, die etheriese olie uit oranjeappelen
trok en pepermunt-, anijsolie en venkel bereidde.
De rivier de Dweika werd bereikt, de grens der distrikten Stellenbos en Graaff
Reinet. Het wild was nu zeldzaam: zebra's, bonte-
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en reebokken zag men bijna niet meer en de ‘voor het overige bijkans geheel en al
verdelgde blauwe bok’ (antilope leucophaea). Men ging langs de uitspan
Wolvefontein, Geelbeksfontein, de Zoute Vlakte, Rietfontein, Pienaarskloof,
Klipfontein, De Draai, van Kolonist Beck, in de Konstapelsvlakte. Naast het huis
kruist de weg naar de Heksrivier die van 't Koude Bokkeveld naar de
Konstapelsvlakte. Daarom heet de streek het Kruispad. Door de bergengte ‘de Straat'
kwam men in het dal van de Heksrivier en, daar men wegens de hitte 's nacht reisde,
's morgens van 7 Maart bij Wouter de Vos op Buffelskraal, een mooie plaats. Het
Heksendal is zo genoemd wegens de verborgen ligging. Na anderhalve dag rust zag
men de hoeve van Jordan, waar heerlike Maderawijn vandaan kwam, daarna de
Vendutiekraal, van Roelof van der Merwe. Hij had nu zijn derde vrouw, zij in hem
haar derde echtgenoot; de 9 kinderen waren van vijf verschillende paren ouders. Hier
at men het nationale gerecht ‘kalebasbreedi’, gekookte kalebassen, fijngehakte uien,
gezouten zeevis en Cayennepeper. Het Madagascarse woord breedi voor spinazie
was door slaven in Afrika ingevoerd voor gerechten als kool enz.. die men met rode
peper at.
Door de Kloof van de Heksrivier kwam men bij Pieter du Toit. In deze streek heet
bijna iedereen Du Toit en is het nodig bijnamen te geven. De gastheer heette in de
wandeling naar zijn plaatsnaam: Pieter Roodewal. Lichtenstein somt de reeks
gerechten op, die bij de maaltijd op tafel kwamen:
Vleessoep, gekruid met rode gember, kurkuma en tamarinde, waarbij
drooggekookte rijst werd opgediend.
Zeevis en gekookt rundvlees, met veel atjar en sambal erbij.
Gebraad, een geheel speenvarken, een kalkoen, een stuk wild, met 6 à 8 schoteltjes
konfijt erbij.
Een pastei van gevogelte.
Vruchten.
Achter de gasten stonden slaven met waaiers van struisveren, om de vele vliegen
weg te jagen. Voor en na de maaltijd kreeg men water om de handen te wassen.
De reis-kring werd gesloten op de plaats De Liefde, die 2 Desember door het
gezelschap verlaten was. Langs 't Rode Zand, De Paarl waar plaatsnamen der
Hugenoten herinnerden aan die uit het Beloofde Land, ‘dewijl zij hier zelfs hun
Kanaän zochten’, en waar de pasvoltooide kerk, gebouwd door Majoor Kuchler,
bewonderd werd kwam men te Stellenbos, waar Landdrost en Heemraden met een

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

246
kompanjie burgerkavallerie De Mist verwelkomden. Lichtenstein woonde deze
intocht niet bij. Hij had van een bode vernomen dat zijn vriend Leiste op Gelukwaard
aan de Vierentwintig rivieren ernstig ziek lag Bij het terugkeren verdronk Lichtenstein
bijna in de Bergrivier, enige uren beneden De Paarl, bij de Burgerdrift, doordat zijn
paard struikelde. Leiste's slaaf redde de medicus.
Stellenbos vond hij eer een kleine stad dan een dorp, met drie lange zeer rechte
evenwijdig lopende straten en veel dwarsstraten. De huizen waren met stro gedekt.
Eikebomen stonden langs de straten. In de Landdrostwoning was de vergaderzaal
en bewaarde men de archieven. De Kerk, gebouwd in 1722, was niet zo mooi als die
te De Paarl en Rodezand Er was veel middenstand, weinig gegoeden woonden er.
Handel was er niet en slaven waren er zeer duur. Er waren een paar herbergen voor
reizigers die uit Kaapstad kwamen, waar ze als gast ontvangen werden tegen zes
gulden per dag. Dan had men alles inbegrepen, behalve Europese wijn. Herbergiers
waren de Engelsman Caldwell en de Hes Wolfrum.
Op deze plaats zag men een tiental kamferbomen. die Van der Stel nog zou geplant
hebben. Ze dreigden van ouderdom te sterven en nieuwe teelt gelukte niet. Men at
er bessen, arbitersgenoemd. (‘Arbutus Unedo’). De wijn in het Stellenbos-distrikt
was goed, uitwendig leek de streek welvarend, maar de landgoederen waren met veel
schulden bezwaard.

23 Maart
23 Maart Na een verblijf van enige dagen, besteed aan uitstapjes en vergaderingen,
vertrok men naar de Kaapstad, waar Generaal Janssens een half uur voor de stad de
Kommissaris Generaal verwelkomde en men de 21 saluutschoten hoorde.
Zo was de reis volbracht in 167 dagen, bijna 400 mijlen waren afgelegd of 842
uren gaans volgens De Mist's nauwkeurig bijgehouden lijst in:
‘Memoranda van de Kaapsche Landreize. 1803.’1)
Uuren door mij tepaard afgelegd op de reize naar de binnenlanden van Africa.
De uuren worden hier gerekend, zo als men die met een Ossewagen aflegt nagenoeg gelijk met de Nederlandsche uuren gaans.

1) Deze namen zijn niet afzonderlik in het Naamregister opgenomen.
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1803.
Octob.
9.

Van de Kaap na de Klaver 14
valley

12.

Van de Klav. valley na de 8
Uilekraal

13.

Van de Uilekraal na
Stofberg

14

16.

Van Stofberg na I.
Lanbuken

10

18.

Van Lanbuken naar de
Helena Baay 5} 5}

10

19.

Van Lanbuken naar F.
Kirsten

1

20.

Van F. Kirsten naar I. Ras 10

21.

Van J. Ras naar H.C. Leiste 10

24.

Van H.C. Leiste naar
Wede. Koetse

12

25.

Van de Wede. C. naar G.
Rossauw

7

26.

Van G. Rossauw na H. Van 8
Zijl

27.

Van H. Van Zijl na Herm. 8
Louw

28.

Van H. Louw na Abr.
Mouton

10

29.

A. Mouton naar Jacob
Louw

16

Novemb.
Transport 138
2.

Van J. Louw naar Jan
Straus in de Hantem
‘Matjes F

8

3.

Van J. Straus naar Jan van 7
Wijk
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Veld-commandant
4.

Van J. Van Wijk naar H.
Gous

4

5.

Van H. Gous naar Juffr.
Steenkamp

10

6.

Van J. Steenkamp naar J.A. 4
Louw

8.

Van J.A. Louw naar J. Nel 6

10.

Van J. Nel naar Okker
Koetsé

10

11.

Van O. Koetsé na J.
Visscher

8

12.

Van J. Visscher naar Ant. 9
Olivier

13.

Van A. Olivier naar J.
Visscher

8

15.

Van J. Visscher naar
Brandvalley

7

16.

Van Brandvalley naar
Smitswinkel

6

17.

Van Smitsw. naar Plat
Fontein

8

Over de Komberg

_____
233
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1803
November
Uurengaans
Transport 233
18.

Van Plat Fontein 's nagts 9
naar Veld-Cornet Bruwerts
- op de Uitkomst

19.

Van Bruwerts naar
Veld-Cornet Hugo
Elandsvalley

8

20.

Van Hugo over
Schurfdenb. en Witsenb.
op het Roode Zand

8

_____
Eindigt reize door 't
Noorden

258

1.

Van 't Roode Zand na
Hugo aan Brede Rivier.
Liefde/Eigend.

7

2.

Van Hugo na Dan. du Toit 8
in de Goudenie

3.

Van D. du Toit - Warm
Bad 4 }

Decbr.

9

Warm Bad - J. v.d. Merwe 9
4½ }
4.

Van J. v.d. Merwede na
Bav. Kloof

8

5.

Van Bav. Kloof na
Zoetemelksvalley bij
Teunis

7

7.

Van Teunis naar W.
Holthausen

8

Van W. Holthausen naar
Zwellendam

12

op de van der Walskraal
8.
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13.

Van Zwellend. naar P. de
Prez

14

14.

Van P. de Prez naar Kobus 5
du Prez

15.

Van K. de Prez naar
Hannes Rensburg

6

16.

Van H. Rensburg naar
Wed. C. Botha

10

17.

Van Wed. Botha bij Abue 9
in de Mosselbaai

19.

Van de Mosselbaai na
Wede. Ter Blans

20.

Van W. Terblans na
8
Sebastiaan Vent Posth. in
het Auteniqueland

22.

Van Seb. Vent na Janssen 9
Weyers

23.

Van J. Weyers na P.T.
Blans

5

24.

Van P. Blans na Medink
Posthouder in
Plettenbergsbaai

10

28.

} Van Plettenbergs Baai na 18
Lange Kloof bij Zondag

29.

} Van Plettenbergs Baai na 18
Lange Kloof bij Zondag

8

1804.
January.
1.

Van M. Zondag na Steph. 8
Fereira

2.

Van St. Fereira naar O.
Olivier

3.

Van O Olivier naar Ign. P. 8
Ferreira

7

_____
442
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Transport 442
4.

Van Ign. P. Ferreira - Jacob 9
du Plesis

5.

Van J. du Plesis - Wed.
Kritsinger bij de
Kabbeljauws R.

8

6.

Van Wed. Kritsinger Ignatius Muller

10

7.

Van Ignat. Muller Algoa-Baay

8

13

Van Algoa-Baai na bij de 7
Goeka R. Camp

14.

Van Goeka R. bij de
7
Zondags R. een uur boven
de drift

15.

Van daar tot aan
Bosjesmans Riv

9

16. 17. Wagten naar de
Caff. Capit
_____
16.

Heden is de 100ste dag
onzer reize en het

500ste uur.

Doch alzo wij 41 dagen gerust, en dus alleen 59 - gereisd hebben hebben wij door
elkanderen daags 8½ uur afgelegd.
18.

Van Bosjesmans R. tot aan 7
Hofmansgat Camp

19.

Van Hofmansgat tot
6
Dirkskraal over het Zwarte
Water

20.

Van Dirkskrael tot Kleine 6
Visch-Rivier

21.

Van Visch Rivier tot de
Modder Fontein

6
_____
Transport 525 uuren.

23.

Terug naar Gaika van
Modder Fontein, over de
plaats van Veldbron, een

8
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uur lager bij de K. Visch
Rivier campeeren
24.

Van daar een dagreize
10
verder terug Oostwaard aan
op de verbrande plaats van
Hermanus de Prez aan de
Groote Vis Rivier

25.

Van daar tot aan
16
Hermanskraal aan dezelfde
Rivier alwaar ik nader
Bode aan Gaika zende en
ruste d. 26. 27

28-30.

Dezelfde weg terug tot aan 34
Modder Fontein

31.

Van Modder Fontein tot B. 7
Gryling

Febr.
2.

Van B. Grijling tot
Erasmus Vogel R

10

3.

Van Vogel R. tot Koerts
Grobbelaar Melk R

10

4/5.

's nagts van Melk R. tot
Graaf Reinet

10

13.

Van Gr. R. na Gerrit
Olivier

9

14.

Van G. Olivier bij B.
Burger Heemraad

8

15.

Van B. Burger na Car. Van 8
Heerde

16.

Van C. Van Heerde na
Karrobosch camp. aan
Buffelrivier

9

17.

Van Karrobosch na
Zoutrivier

9

18/19

's nagts. Van Zoutrivier na 12
Abr. de Klerk Veld
Commandant
_____
685
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Transport 685
21/25.

Van de Klerk door de
Karro naar Zwartberg. 5
schoften bij S. de Beer

32

29.

Van de Beer na Katte Kraal 5

Maart.
1.

Van Kattekraal naar de
drift in de Dwijka Rivier

6

2.

Van Dwijka R. naar Wolve 8
Fontijn

3.

Van Wolve F. naar
Geelbeks Font.

7

4.

Van Geelbeks F. naar de
Zoute vlakte bij Joh.
Kruger

5

5.

Van de Zoute vlakte naar
de Riet Fontein

10

6/7.

Van Riet Fontein naar Hex 18
Rivier bij Wouter de Vos
's nagts

8.

Van W. de Vos naar Roelof 4
v.d. Merwede
_____
780

9.

Van R. v.d. Merwede door 7
de Kloof der HexRivier
naar P. du Toit

10.

Van P. du Toit naar den V. 6
Cornet P. Hugo

11.

Van P. Hugo naar 't Roode 5
Zand

15/23.

Van 't Roode Zand over de 32
Paarl, Drakenstein en
Stellenbosch weder naar de
Kaap
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_____
Totaal 830 uuren.
17.

In Stellenbosch.

18.

Zondag in de kerk.

19.

Maandag vergadering.

20.

Na de kloof en terug

21.

-

22.

Dond. Vergad.

23.

Vrijdag entree in de Kaap.

12

_____
Geheel 842
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Graevenbroeckii Elegans et accurata gentis
Africanae circa Promontorium Capitis Bonae
Spei vulgo Hottentotten nuncupata Descriptio
epistolaris
Vertaling door Dr J.W.G. van Oordt
gedrukt in het Z.A. Tijdschrift
Januarie en Februarie 1886
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Er was bekend dat Jan Willem de Grevenbroeck over de Kaap had geschreven1).
Vermoedelik had Kolb er gebruik van gemaakt. Het handschrift was zoek.
In de Sunderland boekerij, in het paleis bewoond door de Hertog van Marlborough
was een handschrift, dat bij veiling van de boekerij (omstreeks 1880, precies 1882)
eigendom werd van de heer C.A. Fairbridge, die het ten geschenke gaf aan de South
African Public Library te Kaapstad.
Het is een brief over de Hottentotten, in 1695, vermoedelik aan een Amsterdams
predikant geschreven.
Het handschrift is niet het origineel (‘blijkens een aanteekening’). Het beslaat 121
bladzijden in klein kwarto; groot, maar vrij dicht schrift. Van Oordt 's vertaling is
‘zoo naauwkeurig mogelijk, en in dier voege dat als er iets wegens onverstaanbaarheid
of andere reden en moet worden uitgelaten, dit door .... wordt aangeduid. Zeer
gemakkelijk was de vertaling niet. Eensdeels is de afschrijver iemand die wel geen
vreemdeling in het Latijn is, maar zich toch dikwijls verschrijft. Anderdeels is het
Latijn zoo als men het toen dikwijls vond: niet altijd grammatisch, somtijds van dien
verwarden en onoplosbaren zinsbouw dien niet weinig Latinisten uit dien tijd mooi
vonden, en waardoor zij, als zij niet zeer op hun tellen pasten, ligt de kluts kwijt
raakten, en tegelijk vol woorden en uitdrukkingen onnoodig opeengestapeld of aan
oude dichters en prozaschrijvers van allerlei leeftijd en allerlei stijl ontleend. Om
b.v. te vertellen dat de Naturellen een soort bier maken, zocht de schrijver niet minder
dan vier woorden uit Plinius en andere schrijvers bijeen die men met bier kan vertalen.
Hier aan de Kaap kent het publiek maar één soort kreeft: de schrijver slaagt er in om
vier Latijnsche kreeften namen bijeen te krijgen als hij van Tafelbaaische kreeften
wil vertellen. Dat het, bij dit streven van den schrijver, somtijds niet gemakkelijk is
om van zijn geschrift een volledige vertaling te geven, en dat het nu en dan onmogelijk
is om uit zijn woorden wijs te worden, dat is na hetgeen gezegd is duidelijk genoeg.
Deze aanmerking is des te noodiger omdat reeds het begin van het handschrift aan
onduidelijkheid lijdt. Eerst komen een paar woorden van opdracht aan den predikant.
Daarna de mededeeling, in een noot, dat de afschrijver eenige bladzijden over
huiselijke zaken heeft overgeslagen. Vervolgens een lange zin, niet best verstaanbaar,
omdat, hetzij de schrijver, hetzij de afschrijver het

1) Over hem zie Reizen in Zuid Afrika, I 225 en 226.
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moeyelijk maakt om er kop of staart aan te vinden, maar die daarop neerkomt dat er
Hottentotten naar de wet der natuur leven, jegens elk soort menschen gastvrijheid
betoonen, zich door oprechtheid, trouw en liefde tot waarheid en recht kenmerken,
denkbeeld hebben van dienst der Godheid, aan schranderheid van geest eerbied van
recht en wet paren, en dat toch de schrijver hen eenmaal had durven kenmerken als
wel menschen, maar den naam van menschen toch nauwelijks waardig. Dit wilde
hij thans herroepen, want zoo zij sedert dien tijd allerlei verkeerdheden geleerd
hadden, waarvan hij een lange lijst optelt, dan was dit ten gevolge van den omgang
met schrijver's landgenooten. ‘Dat zijn’, roept hij over die landslieden uit, ‘fraaye
ingewijden in de Christelijke geheimenissen! Moeten zij niet op den jongsten dag
door deze barbaren gepijnigd worden?’
Vervolgens gaat de schrijver dus voort:
‘Hitte, koude, honger en allen mogelijken arbeid kunnen zij in ongeloofelijken
graad verdragen, maar beleedigingen verdragen zij niet want zij zijn zoo wraakzuchtig
dat zij zelfs ongedierte en muggen die hen steken, louter om hen volgens het recht
van vergelding te straffen in den mond steken om ze met de tanden stuk te bijten, te
verbrijzelen en uit te spuwen, en dat zij openlijk verkondigen dat hun niets aangenamer
is dan om een beleediging met gelijke munt te vergelden, en niet ligt rusten vóór zij
hun gemoed met het pijnigen van hun vijanden verzadigd hebben.
Zij zien er smerig uit, hun opschik is die van wilden, en hun leven ruw. Daarentegen
zijn zij oorlogszuchtig en ongewoon aan slavernij, en overtreffen zij de vogels in
lichtheid van beweging, de paarden somtijds in snelheid, en de Cretensen in het
zwemmen.
In blankheid van gemoed overtreffen zij vele onzer landslieden, en enkele ook in
die van huid ja, mijns inziens zouden zij allen hierin evenaren zoo zij zich op
zindelijkheid toelegden. Thans met vet besmeerd, door de zon verbrand, en in hun
gezicht door een scherpe kleurstof donker geverfd, zijn zij van een zwartgele en als
gezengde kleur, maar meest met levendige en schalksche oogen, welker wit, even
als dat hunner tanden, zeer helder is, terwijl de oogappel een bruingele kleur heeft.
Hun voeten zijn klein, hun handen wit besmeerd, en bijna allen zijn zij tenger en
hebben zij opgewipte neuzen. Die het naaste aan de Kaap wonen, zijn van middelbare
grootte; die van het binnenland behaard, van rijzigen en sterken lichaamsbouw, en
met kroes haar. Onder dezen heeft men een opperhoofd gezien
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als een ellenlange staak, behaard als een poedel1); en de kleinheid der onzen verachten
zij. Somtijds lijden zij aan kaalheid, somtijds ook laten zij baard en knevel staan,
terwijl zij het hoofd kaal scheren. De vrouwen hebben groote borsten. Mismaakten
en door dikte wanstalligen, gebochelden, loenschen, lieden met gezwollen voetaderen,
dikke buiken, slappe- of bakkersbeenen, lamme armen, dassenvoeten of verdraaide
ledematen heb ik slechts zeer enkel onder hen gezien. Wie eenoogig is, een navelbreuk
heeft, stamelt2) of mank gaat, of over het geheel aan zijn lichaam verminkt lijkt, daar
kan men zeker van zijn dat het aan den vijand, een wild beest of een ongeval maar
niet aan zijn moeder te wijten is, want moeders zijn er minder dan elders haar sekse
onderhevig aan allerlei gemoedsbewegingen, en baren dus kinderen met gezonde
lichamen, wel geevenredigden lichaamsbouw en sterke ledematen, zoodat slechts
hooge ouderdom hen zwak maakt.
Onze landslieden gingen eenmaal ver van hier handelen met een volk dat voor
eerste indrukken zeer vatbaar was, en dat, toen het hen baardeloos of pas geschoren
zag, hun bij het uitstallen hunner waren spottenderwijze toevoegde dat zij liever hun
mans moesten roepen als zij met hen handelen wilden. Met koopvrouwen deden zij
geen negotie. Zoo spraken barbaren!
Zij hebben een geoefend gehoor, een fijnen reuk en, zooals ik reeds zeide, een
zeer scherp gezicht, zoodat zij, als zij op de honigjacht zijn, de bijen, als zij naar
honigraten, zelfs op een hooge rots, in een hollen boom of ergens anders verborgen,
aanvliegen, met verwonderlijke speurkracht met de oogen volgen en vinden. Komt
er iets tusschen, een boschje of een water, dat hen belet de bij met het oog of den
loop na te gaan, dan staat de man die ze zoekt stil, keert zijn gelaat naar het Westen,
en kijkt uit of er net niet een andere bij in dezelfde richting vliegt, die hij als gids
kan gebruiken om zijn buit te vinden.
Voorts heb ik opgemerkt dat onze Afrikaansche Naturellen door het gezang en de
vlucht van een vogeltje, zeer verzot op honig, naar het honignest geleid worden; men
beweert dat andere vogels door hun geluid aanduiden, als een leeuw en andere wilde
dieren zich ergens verschuilen. Zelfs heb ik gezien dat sommige vogels slangen

1) Een der vele legendariese verhalen uit het binnenland.
2) Dit is de rechte vertaling van het gebezigde woord, maar op die wijze opgevat komt het hier
niet best uit, en het is niet onmogelijk dat de schrijver het in een anderen zin - niet dien van
stamelaar maar van vormeloos - heeft gebruikt, want van zulk een opvatting er van zijn meer
voorbeelden. -

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

256
aan wijzen, en door hulp hiervan ben ik eenmaal op een groote fraaie en veelkleurige
springslang, met scherpen staart, aangekomen, die ongetwijfeld de jonge vogels of
hun nest belaagde. Hierbij komt nog dat de barbaren er uitstekend voor deugen, om
de schepen die hier aankomen en de haven binnen willen te bespieden, terwijl de
oogen der Europeanen hier niet den slag van hebben. Men zou dus zeggen dat zij
dien man uit Sicilië op zijde streven die uit het Westelijke voorgebergte van zijn
eiland de vloot der Carthagers, als men Strabo gelooven mag, tellen kon terwijl zij
de haven harer stad uitliep.
De dichte wol die de natuur aan de schapen der Hottentotten onthouden heeft, die
is hun zelven in plaats van haar gegeven, en de schapen zijn behaard even als het
wilde schaap. De schapen bouten hier smaken het geoefend gehemelte van onze
kieskeurige landslieden niet zoo lekker als de schouders van Europeesche hamels.
Zij voeden zich meest met beesten- en schapenvleesch en allerlei wild dat hun
aanstaat, naar eisch gebraden of gekookt. Ook eten zij zee- en riviervisch, en in zoo
ver verschillen die van hier zeer van de bewoners van het binnenland, die van alle
visschen en schelpdieren een afkeer hebben. Voorts veldvruchten en bollen, en ander
voedsel wat zij vinden; en al wat honger en de maag die den mensch zooveel vernuft
bijzet hen leert opslokken, dat gaat in hun onverzadelijken buik. Zelfs walvisschen
en andere groote zeedieren die levend of dood door den vloed op het strand worden
geworpen, versmaadt hun gretige maag niet. Lekkere kost, voorwaar!
Als zij vloeibare spijs eten gebruiken zij een lepel uit ossenhoorn gemaakt, of wel
een schelp, of ook doopen zij kwasten als die van verwers in hun honig en melk en
zuigen dezen met den mond uit.
Het vleesch van wilde varkens, wolven, leeuwen en andere vleeschvretende
roofdieren willen zij als onrein, verboden en door vuilen kost gevoed niet eten, en
ook achten zij het niet geoorloofd om boter en eieren te proeven. Kinderen mogen
hazen eten; getrouwden is dit verboden. Van schapenmelk, als schadelijk, onthouden
zich allen, en alleen onvolwassenen mogen zich daarmede voeden. Schoon men hier
fraaie zoutpannen heeft, waar het water als van zelve verdroogt en het zout achterlaat,
kennen zij het gebruik van zout niet. Toch hebben zij niet tegen ingemaakt goed of
gezouten vleesch of visch van onze landslieden, en salade en andere groenten hebben
zij met smaak leeren eten, schoon zij vroeger, lachende om de vraatzucht der
Europeanen, zeiden, dat dit kost voor beesten, net als gras, was,
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en als men hen uitnoodigde om mee te eten, antwoordden dat zij maar liever ossen
als gasten nemen en dezen groenvoer geven moesten, want zij zelve hadden van hun
jeugd af geleerd om honger te lijden. Ik heb trouwens zooveel mogelijk hun leefwijze
onderzocht hebbende, bevonden dat zij gebrek zeer licht kunnen verduren, en er zoo
ver mee gaan kunnen als eenig Rechabiet.1)
Als drank bezigen zij die onze buren zijn water en melk; die verder wonen
buitendien zure melk en een drank naar bier, bepaaldelijk Rotterdamsch bier, lijkende,
dien de vrouwen, tweehonderd en meer mijlen van hier, in de sterkere of zwakkere
kwaliteit met (van?) brood of koorn in zeer ruime aarden vaten weten te bereiden.
Ook weten die vrouwen - want zij hebben voor het huishouden, het opbrengen der
kinderen en het bebouwen des lands te zorgen, - een soort koorn te stampen aan onze
landslieden onbekend, dat zeer wit en voedzaam meel levert, in drie verscheidenheden
gevonden wordt, en een heel eind grooter korrels heeft dan gierst. schoon het anders
daarnaar en naar boekweit lijkt. Baart een dier vrouwen tweelingen, dan houdt men
dezen aan en laat ze door de moeder bezorgen en opbrengen; en hierin verschillen
zij veel van de naderbij en met onze landslieden zamen wonende, want dezen zijn
gewoon om van tweelingen het eene kind, vooral als het een meisje is - want jongens
houden zij aan, - op wreede wijze aan gevogelte of wilde dieren prijs te geven door
het ergens in een boschje neêr te leggen, of wel om het levend te begraven, zijnde
huns inziens een vrouw niet geschikt om tweelingen te voeden. Sterft een vrouw
vóór het baren of in de kraam, dan begraaft men haar terstond met de vrucht of het
levende kind, schoon nu en dan, als de vader rijk in vee is, hij voor zijn dochtertje
een min huurt waar hij het ter verzorging aan geeft.
Met het oog hierop wil ik niet verzwijgen dat een smid alhier, die aan den
twintigsten mijlsteen van onze Kaap aan het rijden was, bij toeval een kind in een
boom hoorde krijten, en de moeder, die hij iets verder zeer verzwakt vond liggen,
leerde dat zij haar kroost moest liefhebben. Hierbij voeg ik nog dit dat aan de Kaap
zelf eenige Europeesche vrouwen een pasgeboren meisje, door de Naturellen in den
grond gegraven, nog net bij tijds toeloopende er uit gehaald en, na geld er voor
bijeengebracht en ingezameld te hebben, het aan een min ter voeding hebben gegeven.
Werpt een koe een bul- en een vaarskalf zamen, dan snijden zij het bulkalf in
stukken en werpen het aan de honden voor, terwijl zij het

1) Vgl. Jeremia 35 vers 5-19.
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vaarskalf, schoon zij het niet drachtig laten worden, dwaselijk aanhouden, zijnde het
voor deze Naturellen een ongehoorde zaak, dat een tweeling-vaarskalf geworpen
heeft.
Zij leven uiterst eenvoudig van hetgeen de klem, de hoek, het net en de pijl hun
verschaffen. Elk dier dat door een jager met een vergiftigden pijl gewond is, zelfs
een olifant, volgen zij van verre, en zoo al niet vroeger dan bereikt het jachtgezelschap
het toch tegen zonsondergang en den schemer, als de ledematen reeds door de werking
van het vergif, de avondkoelte en het stollen van het bloed stijf worden, en het dus
neder stort. Dan villen zij het en snijden het in stukken, en na het hart (aan welks
kleppen of ingang het vergif zich heeft vastgezet) uitgehaald en al wat een ziektekleur
heeft afgesneden te hebben, braden zij het vleesch eventjes en maar half op kolen,
snijden het in beten, en verslinden het als een eerste en voorbereidend maal om te
proeven, terwijl zij de rest thuis, al is het bedorven, bij wijze van gastmaal opeten,
zonder dat de slagters en koks hetzij voor marktpolitie, hetzij voor het veroorzaken
van ziekten door het eten van dit zieke vleesch vreezen, even als de Italianen van
oordeel zijnde dat als het beest dood is ook het vergif mede sterft. Of zulk vleesch
ooit onder onze burgers, uit gretigheid naar hetgeen net voor de hand komt, zijn weg
vindt, dat durf ik niet te zeggen. Dit weet ik echter bij ondervinding dat de Naturellen
dikwijls voor kreeften, roggen, krabben en dergelijke zeedieren, zoowel als voor
bolgewassen, vele en gretige koopers vinden, die dan dikwijls, schoon slim genoeg,
zich bedrogen zien, en bevinden dat zij een verkeerde koop hebben gesloten. Jood
tegen smous, zegt het spreekwoord.
De mans hebben te zorgen voor kost in den winter, zoo als wilde amandelen, met
een zijdeachtige bast van gele kleur, wortels van de varkensbloem, voor voeding
gereed gemaakt, en verschillende soort uintjes, die de Naturellen aan deze zijde van
het gebergte, in de zon of op een vuur gedroogd als kost dien men bewaren kan, in
kuilen en bergplaatsen als in een voorraadkamer, als lekkernij en bijgerecht bergen.
De verder wonenden graven holen waarin zij op schrandere manier jaren lang koorn
bewaren, en die zij, om ze droog te houden met stroo ter hoogte van een span1)
bedekken en ook ter zijde goed dicht maken, om als zij ze met koorn en anderen
leeftocht gevuld hebben, den ingang eerst met stroo en boschjes, daarna, als laatste
bescherming, met zoden, gelijk aan den grond, te bedekken

1) Ruimte tussen toppen van duim en pink, zooeven mogelik van elkaar verwijderd; du ± 2 dM.
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en dus tijden lang van elk bederf te vrijwaren, slechts daarop lettende dat zij, als zij
den kuil openen, het koorn in zijn geheel zoo spoedig mogelijk opgebruiken, opdat
het geen kwaad lijde als het aan lucht en licht wordt blootgesteld.
Het voornaamste werk der mannen is echter het vee te weiden en te bezorgen en
het tegen de aanvallen van leeuwen en andere roofdieren zoowel als van vijanden te
verdedigen, die zij met onfeilbare schicht of pijlworpen, meest met vergiftigd tuig,
treffen.
Tegen den avond binden zij het vee, als het geweid heeft, binnen een kraal met
den linker voorpoot met een riem aan een paal, en dan gaan de vrouwen aan het
melken. Zoekt dan, zoo als dikwijls geschiedt, een koe de melk in te houden, dan is
er terstond een vrouw of ook wel een man om in het achterste van het beest te blazen;
en dan laat de uier onwillig de melk los.
Aan hun hals en op hun borst hebben zij een zakje hangen met een (?), een mes,
tabak, een pijp en andere snuisterijen er in, benevens een of ander dubbeltjedat zij
aan de onzen afhandig hebben gemaakt, en, wat het voornaamste is, een stukje hout
van niet meer dan een vinger dik als amulet. Dit houtje achten zij namelijk, in hun
bijgeloof, bekwaam om, als de nacht hen overvalt en zij gedwongen worden in een
veld vol leeuwen en slangen onder den kouden hemel in het hout te slapen, alle gevaar
van hen te weren.
Met dezelfde lichtgeloovigheid beschouwen zij ook zeker insekt, en achten 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.
Aan den schouder en op den rug dragen zij een welgevulden pijlkoker, en, voor
het geval dat een vijand hen genaakt, in de rechterhand een lans of schicht, voorzien
van een lange en breede en somtijds kromme en met weerhaken voorziene punt,
terwijl zij aan den anderen elleboog zes, zeven of meer ivoren armringen, elk van
een vinger dik en elkander rakende, dragen, zoo wel tot beschutting als om het mooi
daar zij er, als dit noodig is de slagen der vijanden en de tanden en klauwen der
roofdieren op ontvangen In de linkerhand houden zij een knods van hard en zwaar
hout, gelijk aan palmhout, met eenige pijlen en een boog, en voorts het losse en
behaarde leder waar zij op een afstand, als door een schild beschermd, de pijlen der
vijanden mee trotseren. Ook bezigen de voorvechters groote ossen en woeste
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bullen als beschutting die zij, na ze aan het vechten gewoon te hebben gemaakt door
oefeningen en spiegelgevechten en ze geleerd te hebben in de voorste rij te staan,
gebreideld op den vijand injagen, dien zij dan met moed, als beschermd door dezen
bewegelijken en naar elken kant wendbaren muur, te lijf gaan.
Van deze uitrusting voor den oorlog voorzien, beginnen zij den strijd met vreugde;
en zonder vrees naar voren springende, onder het zwaaien hunner wapenen zeker
van hun schot en gevaarlijk door hun pijlen, ontwijken zij door buigingen des lichaams
de wapenen van den vijand. Met vreeselijk en verwoed geschreeuw, om den vijand
zoo bang mogelijk te maken, en met gefluit als bewijs van hun lust en moed, worden
zij onder donderend geraas met den evenzoo gewapenden vijand, in een naar binnen
gebogen slagorde, handgemeen, en in dichte rijen strijden zij vlak aan elkander,
zoodat vóór een schicht getroffen heeft, zij reeds een andere in gereed hebben. Met
vergiftigde wapenen1) treffen zij elkander, en zonder kwartier te geven of vrouwen
en kinderen te sparen dooden zij in hun woestheid allen, de overwonnenen, die te
vergeefs smeeken om gered te worden, uit spot een ‘van slechte vogels komen slechte
eieren’ toeroepende. Als prijs van den strijd zoeken zij naar groot en klein vee,
wapenen en andere buit, snel geroofd, daar velen er naar streven; en zoo vernielt de
eene stam den anderen.
Op welke wijze en met welke kunst zij hun wapenen met vergif bestrijken, dat
meld ik niet, om niet te schijnen aan Europa, dat reeds genoeg en meer dan genoeg
aan oorlog denkt, een nieuwe spoorslag te geven en een anderen weg tot vernieling
van het menschdom aan de hand te doen, zoodat ik mij bij moeder en het nakroost
ten vloek zou maken.
Willen zij vrede dan komen zij aan de grenzen bijeen, en als zij het over de
voorwaarden eens zijn geworden, dan dooden zij aan het grensgebied een rund met
hun speren om het aan de wilde dieren te laten, den verbreker van het verdrag alle
mogelijke kwaad toewenschende, dat hij evenals dit slachtoffer doorstoken moge
sneven, en de vogelen en roofdieren ten prooi worden moge. Dit geschiedt in vasten
vorm.
Op 28 Januarij 1687 kwam zeker opperhoofd van onze Naturellen, een man van
groote verdiensten tegenover de Hollanders, die een Oostelijke streek, drie of vier
dagreizen van ons gescheiden, bewoont, en reeds lang aan onze Kompagnie zich en
het zijne aange-

1) In die tijd rekende men Boesmans ook tot de Hottentotten.
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boden en aan hare trouw overgegeven heeft, met name, onder de zijnen Thausouwe,
terwijl de onzen hem kapitein Klaas noemen, naar het kasteel, met een ander van
denzelfden rang en zijn nabuur, op verzoek, ten einde onder toezicht en door
bemiddeling van den Kommandeur de geschillen die tusschen hen ontbrand waren
vóórdat het tot erger kwam, in der minne te schikken. Zoo gezegd, zoo gedaan, en
op raad van den Kommandeur lieten zij alle verstoordheid varen en gaven zij, als
herstel van vroegere vriendschap en teeken van verzoening, elkander de hand, maar
zoo dat de een zijn rechterhand in de linkerhand van den ander legde. Toen ik hem
naar de reden dezer vreemde zaak vroeg, antwoordde mij de barbaar met slimheid
dat de ander een lastige buurman en tevens slinksch was, en dat hij hem de linkerhand
als pand had gegeven omdat hij daarmede het meeste verrichtte en het meeste kwaad
deed. Toen ik daarop vroeg hoe men onder hen het Hoogste Wezen noemde, voegde
hij terstond aan een verwonderlijke geslachtsrekening van zijn oorsprong toe dat zijn
eerste voorvader Khourrou of Thikkwa heette, en als god der onderwereld Damoh.1)
Door dezen hoogsten god was Noh als eerste mensch, met zijn vrouw Hingnogh
geschapen, en deze zijne eerste voorouders hadden het menschengeslacht en zijn
voorzaten geleerd om te trouwen, kinderen op te brengen, veelwijverij te drijven,
vrede en eendracht te bewaren, aan elk het zijne te geven, en hun andere dergelijke
lessen gegeven die onder gemeld zullen worden. Zoo sprak hij verstandig genoeg,
en nadat de twee verzoend waren kregen zij met geschenken en als vrienden hun
afscheid.
In het gebied van een dier twee vindt men warme bronnen. Toen onze burgers
dezen onverwachts moesten overtrekken, maakten zij een noodbrug er over van de
planken en houten hunner wagens, die zij later, hetzij door de uitwaseming van het
ziedende water, hetzij door de scherpte van den damp die er uit kwam, aan de
oppervlakte verteerd en eenigzins van kleur veranderd vonden. Iets verder vonden
zij twee beken van loopend en koel water, evenals onze voorouders te Aken; maar
of zij als baden zeer heilzaam kunnen werken, dat is wegens de nalatigheid onzer
landslieden in het nagaan der natuur nog niet ontdekt. Ook vele andere dingen van
meer gewicht, die men gemakkelijk kan te weten komen, zijn nog niet nagegaan, en
worden verwaarloosd daar men naar niets dan schatten, die wortels van alle kwaad,
streeft, en onze landaard het openbaar belang, tot groot nadeel, bij eigenbelang en
lage winst achterstelt.

1) Geheel zeker ben ik van deze vertaling niet maar ik zie geen betere.
Vertaler.
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Toen ik een watervliet, een dagreis van de Kaap, die door heel wat stroompjes
versterkt met zachten loop bij Saldanha Baai in zee valt, moest overtrekken, bemerkte
ik verscheiden malen een verpestende uitdamping, net als die welke ik in 1673 in
Latium op het vlakke veld, rechts van den Flaminischen weg uit Toscane komende,
niet ver van Civita Vecchia, mij herinner geroken te hebben. Ik verneem dat sedert
mijn vertrek uit Rome die plek daar door aardbevingen geschokt en verwoest is.
Mogen de goden dit voorteeken afwenden, en maken dat geen dergelijk ongeluk
onze Kolonisten, zonder dat zij er op bedacht of voorbereid zijn, onverwachts treffe,
en dat men geen tweede Etna of Vesuvius hier moge zien uitbreken! Men weet
intusschen bij ondervinding dat de voorspelen van zulk een kwaad niets goeds
beduiden. Moge ik geen ongeluksprofeet zijn, en mogen de goden maken dat wij
door tijdige boete Jupiter er toe brengen om zijn bliksemschichten te laten rusten!
Vergeef mij deze uitweiding.
Een Hollander dien men goed kan vertrouwen, heb ik hooren beweren dat hij nooit
zekere klip, een of twee mijlen van zijn landgoed gelegen, voorbij ging zonder er
eenige barbaren te vinden die zamen een tak, van een heester of boom in de buurt
afgerukt, als heilig kruid op een altaar, er op legden; en vroeg hij hun de reden, dan
antwoordden zij doorgaans dat hunne voorvaders dit altijd gedaan hadden, en het bij
hen zelve van ouds in gebruik was. Dat de Kolonisten op een zoo geachte plek hun
behoefte deden en ze dus verontreinigden, dat griefde hen diep.
Enkele naturellen hebben mij ook verteld dat zij op jaarlijksche vergaderingen,
op een bepaalde plek en dag, onder een rots die hun schuilplaats biedt, als aan een
orakelplek, stamsgewijze(?) offerden; maar hierover nader.
Hun vrouwen, die merkwaardig gehoorzaam en kuisch zijn, gebruiken zij net als
lastdieren of slaven om lasten op haar rug te dragen, en zij houden er een strenge en
zelfs wreede tucht onder. Hare beenen schijnen mij daarom met vele strikken en
dichte riemen van den enkel tot de knie bekleed te zijn, opdat haar, door het gewicht
belemmerd net als hadden zij scheenstukken aan, de gelegenheid zou benomen
worden om zich uit de voeten te maken, 's nachts uit te blijven of verder dan behoorlijk
is van haar hut weg te gaan, een behoedzaamheid die bij nieuwsgierige vrouwtjes
zoo kwaad niet gezien is.
Zoo dikwijls zij uitgaan om te zwerven of voeraadje te halen, dragen zij op den
rug een valies of knapzak en hierin somtijds een klein kind,
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terwijl zij verder alles er in bergen wat zij van de lieden die zij tegen komen krijgen
kunnen, of uit het veld met een stok van ijzer of hout, die haar als hefboom dient en
in een punt eindigt, weten uit te graven.
Onder de Magosen1) laten de ouders hun dochters toe om met gasten gemeenschap
te houden, en geldt hoererij dus voor gastvrijheid, en onkuischheid (met verlof van
kuische ooren en oogen gezegd) voor fatsoen, mits als prijs voor het vergrijp aan de
vrouw een gesp of ring, van ijzer of koper, of negen of tien glazen kralen gegeven
worden, en men er voor zorgt om niet in het bijzijn der ouders gekheid met haar te
maken, vuile taal uit te slaan, of iets te doen wat de natuurlijke eerbaarheid schaadt.
Hoe hen zoo iets hindert, en hoe zij dergelijk schandaal veroordeelen, dat toonen zij
dan door hun verstoorde en afgewende blikken, hun bewolkt gelaat, en de moeite
die zij doen om het niet te hooren, maar liever weg te gaan; want zij zijn gehecht aan
hun kinderen, en men zal niet licht ergens ouders vinden die, zonder aan geld of goed
te denken, hun kroost inniger liefhebben of meer ouderliefde aan den dag leggen.
Voor geen geld of prijs verkoopen zij hun kinderen als slaven aan vreemdelingen,
want als vrije lieden willen zij geen prijs van slavernij.
Zoo een vrouw ten gevolge van onkuischheid een kind baart, wordt zij door allen
veracht, en is zij gehouden om het kind, dat geen vader heet te hebben dan het volk,
op te brengen. Een vrijer krijgt zij dan niet licht, totdat het kind door zijn eigen vlijt
zich kost en kleedij kan verwerven. Zoo erg zijn zij tegen de last dien het huwelijk
meebrengt. In dit geval komt de vrouw met haar kind onder de macht van haar man.
Een huwbare maagd wordt door een vrijer uit een naburige, niet uit hare eigene
kraal zoo goedkoop mogelijk gekocht; en de hier opgegeven regel laat zich
goedkeuren. Door hun zeden en door lang gebruik is het namelijk vastgesteld om
haar te verloven aan een vreemde en niet aan iemand van den stam, omdat men zoo
doende bloedschande verhoedt en een ongeoorloofd huwelijk met verwanten vermijdt.
Ook daartoe moet dit wellicht dienen dat vrede en eendracht zoowel als verkeer met
de naburen door dit heilig huwelijksverbond beter verzekerd zullen worden. Als
daarna de vrijer, volgens de overeenkomst betaling gedaan en aan zijn schoonvader
wapenen, vee en wat meer bij barbaren in waarde wordt gehouden afgeleverd

1) Met Magosi worden de Kaffers (Amaxosa) bedoeld. Naar ik althans van den Heer Theal
verneem worden dezen met dien zelfden naam in het verhaal der schipbreukelingen van de
Stavenisse (1686) bestempeld.
Vertaler.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

264
heeft, dan geeft de vader, of bij diens afsterven zijn zoon, de bruid ten huwelijk. Is
er ook geen zoon dan geeft de naaste bloedverwant het meisje ten huwelijk (of liever,
zou ik zeggen, ten slavernij), zonder bruidschat, huwelijksgiften of gasterijen en
slechts van kleeren voorzien, en houdt den geheelen prijs voor zich. De bruid sluit
het huwelijk aan haar vaders plek, en als onderpand van hare liefde en trouw als
huisvrouw snijdt zij een lid van den pink der linkerhand af, om bij elk nieuw huwelijk
weder zulk een afsnijding te verrichten. Zij moet dus wel er op gesteld zijn dat haar
man in leven blijft, als zij niet op den duur haar vingers wil kwijt raken.
Als een kraamvrouw vroeger reeds drie of vier kinderen verloren heeft en bang is
kinderloos te blijven, dan zoekt zij het leven van haar nog overig kind van de
kwaadwerende goden te verwerven door op het naakte lichaam van haar zoontje,
door een gat in het dak der hut, water uit een pot te gieten die zij uit de naaste bron
of rivier gevuld heeft; en dan, in het midden der hut zittende, legt zij haar kind tegen
haar lichaam aan en kust het als ware het eerst nu geboren. Vervolgens snijdt zij, als
kwaadafwerend offer, van elk harer pinken een lid af, en begraaft de twee in den
grond. Eindelijk worden gasten rijkelijk onthaald en vermaken zich zeer, met een
priester als voordanser, zoo als in bijna alle zaken pleegt te schieden.
De vrijer, om zijn vurige en kuische liefde aan zijn geliefde te toonen, drukt haar
linkerwang zachtjes tusschen den duim en den voorvinger van zijn rechterhand, en
kust deze dan; en even zoo gebeurde het eens dat een driejarig Naturellen-knaapje
dat mij om een stuk geld vroeg, toen het zijn zin kreeg terstond den penning, van
vreugde opspringende, aan zijn moeder gaf, die het gretig met haar linkerhand
aanpakkende met de twee vingers van haar rechterhand den linkerwang van het
jongske aanraakte, en toen, in mijn tegenwoordigheid, de vingers aan haar lippen
bragt en vrolijk kuste.
Na het sluiten van het huwelijk wordt een paar schapen of, als de rijkdom van den
bruidegom genoeg is om zulke kosten te dragen, zelfs een os, door een priester of
wichelaar geslacht, terwijl intusschen de jonggetrouwde bij een vrouw wordt gedaan
die, om hare kennis van voorteekens of priesterlijke verrichting en om haar zeden,
hooger dan de rest staat aangeschreven, ten einde deze haar in de huwelijksplichten
onderricht moge toedeelen. Deze leert haar dan hoe zij haar echtgenoot voor zich
winnen en hem liefkozen moet; en in welke geheimnissen de huwelijksplichten
bestaan; en eindelijk zalft de leerares haar de voeten met de gal van het gedood dier,
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welks galblaas zij dan boven op het dak der hut zet waar dit alles geschiedt.
Vervolgens neemt de priester of wichelaar de jonggehuwden naakt, slechts met bedekt
midden, om hen van top tot teen met gesmolten beestenvet, even warm gemaakt, te
bestrijken, en ook hun kleederen worden vet gemaakt, wordende daarna beider vel
door hem bestrooid met poeder van het kruid buchu, evenals het vroeger bij Romeinen
en Grieken gewoonte was om een officier met gemalen en gezouten tarwe bij wijze
van wijding te bestrooien. Daarna bindt hij aan beider hals het gedraaide hartvlies
van het offerdier, net als men bij ons iemand een halsketting omdoet, en scherpt hij
de jonggehuwden in om in wederzijdsche liefde, kuischheid en trouw te leven, zich
een talrijk kroost te verwerven, en wat er al meer bij het huwelijk wordt gevorderd.
Vol feestzin op hun manier grijpen dan allen naar de vette spijzen en gaat men aan
den dans, terwijl echter de mans apart van de vrouwen hun maal houden, en de seksen
dus elk in een apart verblijf feestvieren. Alleen de bruid blijft op dien vrolijken en
voor haar meest feestelijken dag en nacht, tot den volgenden morgen, vasten, zonder
haar keel, al is deze ook nog zoo droog, te bevochtigen, naar ik meen omdat zij al te
blijde is dat zij een man heeft; en haar hartje neemt den schijn aan van treurig te zijn,
schoon het opspringt van vreugde nu zij tot de getrouwde vrouwen behoort. Des
nachts blijft de bruidegom met de bruid in één vertrek, en wat daar gebeurt, dat is
een geheim en mag mijnentwege dit altijd blijven.
Als de bruiloft op zijn fraaist gevierd is, brengt de bruidegom zijn bruid, omgeven
door beider bloedverwanten, bruidsjonkers en vrienden, naar zijn huis, waar zij
ontvangen worden met een nieuw drinkgelag en feestmaal zoo als de tijd het
meebrengt, en van waar, als men met het offeren klaar is, na een plechtige inwijding
door den offeraar en heilbeden voor de jonggetrouwden, allen naar hun gewoon
bedrijf terugkeeren.
Een kraamvrouw dienen hare naaste vrouwelijke bloedverwanten als vroedvrouwen.
Op den achtsten dag na de geboorte van het kind en somtijds later, wasschen zij de
kraamvrouw in den winter met laauw, in den zomer met koud water van top tot teen
in haar hut, terwijl al de mans verwijderd zijn; en eerst dan laten zij haar toe om uit
te gaan. Daarna noodigt de man zijn bloed- en aanverwanten uit om op zijn plek
zamen te komen, waar hij dan, als men zamenzit het eerst zijn vrouw vraagt over
den naam dien men het kind geven zal. In den regel stemt hij met haar in, en dan
juichen al de rest de schran-
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derheid der kraamvrouw toe, begroeten het kind bij zijn naam, en na het even, als
zijn ouders, gelukgewenscht te hebben, brengen zij den dag door met het vieren van
het geboortefeest. Ik ken een Naturel die Gauda, d.i. damhert,1) heet, omdat op den
dag van zijn geboorte terwijl zijn moeder niet wist welken kost zij ten eten zou geven,
zijn vader met herten beladen van de jacht thuis kwam, zoodat men het vleesch aan
de hongerige gasten kon geven, en de vellen als zwachtels voor het kind kon
gebruiken. Vandaar de naam dien zij het gaf. Een andere kwam midden in de zomer
in de kraam, net op een tijd dat de zon met zijn stralen de aarde en het vee het meeste
droog maakt en gene dus dor is, het vee geen melk geeft. Toen nu de kraamvrouw
hierbij nog zag dat ook haar eigen borsten droog waren, noemde zij haar dochtertje
Bithathà, een zamenstel van ‘Bi’, melk, en ‘Thathà’ gebrek, en dus een zeer gepaste
naam.
Als een huisvader rijkelijk vee heeft dan wordt weder door den offeraar een dier
gedood, met welks warme vet kind en moeder door den wigchelaar bestreken en met
buchu, evenals vroeger, bestrooid worden. Als het geboortefeest gevierd is begeeft
de man zich voor een of twee weken naar buiten, en zoolang het kind niet gespeend
is slaapt de man dikwijls een heel jaar afzonderlijk gelijk hij ook doet als hij staat
vader te worden. In dien tijd houdt hij het met bijzitten of wie hij krijgen kan.
Intusschen hebben deze Naturellen verscheiden vrouwen tegelijk, die elk in haar
eigen hut wonen, naauwgezet voor de huishouding en de bevelen van haar man
zorgen, en wedijveren in vriendelijke blikken en woorden, terwijl hij voor twee of
drie nachten nu eens deze, dan gene, naar mate van elker lieftalligheid en verdienste,
bezoekt, en dus in zijn vrouwenliefde door afwisseling en verscheidenheid van genot
zich nieuwe prikkels zoekt. Wie echter niet gehoorzaam is krijgt slaag, en is zij al te
slecht en voor verbetering onvatbaar, dan verstoot hij haar.
Als een vrouw een zoon baart die in het leven blijft, dan geeft de vader haar een
drachtige koe ten geschenke, en gelast de moeder om zoowel met haar eigen melk
als met de koemelk haar zoon te voeden en hem op te brengen met de behoorlijke
zorg, tevens wakende over het toenemen van zijn vermogen. Baart zij een dochter
dan geeft haar man haar denzelfden last als wanneer hem een zoon is geboren; maar
de koe die hij haar heeft toevertrouwd voor het voeden van haar

1) Natuurlijk wordt hiermede een soort van bok bedoeld, maar het is moeielijk te ontdekken
welke soort door een schrijver uit dien tijd met den Latijnschen naam van d a m a betiteld
werd.
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dochter voegt hij, als deze sterk genoeg is om zelf en zonder hulp uit een zakje haar
melk, water of bier te drinken, met haar kalf bij zijn verdere kudde. Daar zij een
zwaar en onbehouwen leven leiden worden zij spoedig, ook als zij nog jong zijn,
onvruchtbaar; en vandaar, mijns inziens, het geringe aantal des volks.
De zon aanbidden zij als den gever van al het goede, en zij achten ze hoog, maar
de maan geenszins. De zon noemen zij sorè, de maan cha, en met laatstgenoemden
naam wordt ook drek door hen bestempeld, waarschijnlijk omdat zij haar alle ziekten
van menschen zoowel als dieren wijten, en al de menigte euvelen die men lijdt,
schrijvende de vrouwen aan de volle maan de zuiveringen toe die haar tot last zijn.
--------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ook maken zij bitse aanmerkingen op het gebruik
van dezen om kostbare halskettings, die duurder gekocht worden dan groote kudden
vee, en geen nut hebben dan dat wat de wereld er aan hecht, te dragen, terwijl zij
zelve door de kracht der hartsvliezen en darmen die zij aan den hals dragen, en de
vetheid van het geofferde vee, middelen waar de lieden van onzen landaard zoo zeer
mee spotten, somtijds ziekten verdrijven of voorkomen.
Van de Joden, zou men zegge, hebben de bewoners der binnenlanden de besnijdenis
geleerd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------Dat zij van hun voorvaders geleerd hebben om te offeren en voor zieken, huwenden
en het sluiten van verdragen barbaarsche plechtigheden te verrichten, is niet
onwaarschijnlijk.
Vanwaar zij de gewoonte hebben om reinigings, - bruilofts- en andere feesten
vroolijk tijdens volle maan te vieren, bij huwelijks- zoo wel als bij lijkplechtigheden,
tusschen de rouwklachten in, grappen te maken, en verder te offeren en stamverbonden
door plechtigheden te heiligen, dat laat zich moeilijk zeggen, en zij zelve weten het
niet.
Bij onze Naturellen heerscht dit bijgeloof dat zij niet gelooven dat iemand op
natuurlijke wijze aan zijn eind komt, maar meenen dat allen die niet door de wapenen
des vijands sneuvelen, of wel door wilde beesten verscheurd of door slangen en
andere giftige dieren gebeten worden, aan vergif sterven. Daarom, als iemand aan
een
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ziekte sterft, gaan de lieden bij Natal meestal naar een waarzegger (of liever
valschzegger) om te vragen wie den gestorvene met vergif heeft omgebracht. Deze,
naar mate hij net er aan denkt, of wel hoop, smart, kwaadheid of nijd hem aanzet,
noemt iemand; en wie ook door dien wigchelaar valschelijk beschuldigd wordt, al
is het vader, zoon, of broeder of wel een vriend, buurman of aanverwant van den
overledene, dien sleept men terstond, op gezag van den toovernaar, zonder de zaak
nagegaan en er een dieper onderzoek naar ingesteld te hebben, onverhoord en
onverdedigd naar de strafplaats, en legt hem naakt op zijn rug, langs den weg, op
den grond, met handen en voeten gebonden en in de aarde ingegraven, blootgesteld
aan zonnehitte en avondkoude, aan schimp en spot der voorbijgangers. Somtijds
zelfs zetten zij op zijn buik een nest van roode mieren, die zijn ingewanden
doorknagen terwijl hij nog leeft, zoodat hij onder duizend pijnigingen een ellendigen
dood sterft. Zooveel kwaad kan de godsdienst brengen! en dikwijls heb ik mij met
Cato verwonderd hoe een wigchelaar den ander zonder lagchen kan aanzien. 't Is
vreemd hoe lieden sterk van lichaam en geest, moedig en gereed voor den strijd, en
zonder een ader van gemeenheid, zich straffeloos laten bedriegen door die booze,
domme en verwaande schurken, die met schandelijk pogchen beweren dat zij zicheen fraaye gedaantewisseling!- in een leeuw of ander dier kunnen veranderen, storm,
regen, hagel, donder en bliksem kunnen maken, de sterren nagaan en er de toekomst
uit voorspellen, en door goddelijke ingeving de waarheid kennen. Opdat nu onze
onze landslieden hun lagen en beleedigingen niet zouden tegengaan1), hebben zij
onder elkander de eenstemmige afspraak gemaakt om, als men hun over vergif een
vraag stelt, te antwoorden dat aan de Europeanen alle vergif geheel onbekend is. Op
die wijze hebben de waarzeggers, alle gevaar om er in te loopen voorkomende, veilig
en zonder dagelijks met den dood afrekening te houden, onder de Magozen geleefd.
Aan dezen kant van het gebergte weten de mans hoe met kracht een stok te buigen,
er een snaar op te spannen en daarlangs hun vingers te laten gaan, gelijk ook op
rietfluitjes te spelen en op hoorns van land- en zeedieren te blazen. Hun vrouwen
zingen een oud lied, bijna altijd het zelfde, en slaan daarbij met haar handen op een
huid die over een pot is gespannen en met banden en riemen vastgemaakt, iets wat
op Europeesche ooren geen aangenamen indruk maakt. Met de beenen overdwars
zitten dan de tamboerijnspeelsters op den

1) Tegengaan onzeker. Vertaler.
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grond, nu eens de oogen naar hemel en maan verheffende, dan ze neerslaande naar
den den grond en een met melk gevulde pot, op eigen manier en met verdubbeld
geschreeuw haar muziek makende.
Het binnenland, grenzende aan Aethiopië, telt zeer vele dorpen, welker liefelijkheid
de inboorlingen bekoort, terwijl vreemdelingen gelokt worden door den overvloed
van alle zaken en de vruchtbaarheid van den grond Toen in 1686 de schipbreukelingen
van het schip S t a v e n i s s e zich hierheen redden, werden zij met zooveel
vriendelijkheid, trouw en welwillendheid door de barbaren publiek en privaat
ontvangen, dat sommige Hollanders wegens die minzame behandeling liever daar
hun fortuin zoeken en hun woonsteden opzetten dan met een adviesjagt, door de
gezag voeders van onzen Kompagnie daarheen gezonden, naar de hunnen terugkeeren
wilden, daar zij verklaarden in het ouderlijk huis niet beter behandeld of vriendelijker
ontvangen en netgens met meer liefkozingen en gunstbewijzen gelokt te zijn dan in
dit vreemde land. Voor wie wat waard is, voegden zij er bij, was elk land een
vaderland, en zij wenschten geen ander dan dit, waar zij door de aanwijzing van het
lot en door een blijkbare beschikking van boven zulk een rustige woonplaats gevonden
hadden. Holland was bij toeval en door den wil hunner ouders hun land geworden;
dit nieuwe kozen zij uit eigen beweging en ingeving. Dit gezegd hebbende riepen
zij de schepelingen vaarwel toe, tevens hun toewenschende dat zij, het anker lichtende,
met goeden wind en naar den rechten koers het schip sturen en gelukkig naar de
gewenschte haven komen mochten. Naar ik gis zullen zij nooit van plan veranderen
of wenschen dat zij het niet gevolgd waren; en slechts dit vrees ik dat men hun zal
kunnen verwijten dat zij, hun feestdagen en hun voorvaderlijke godsdiensten
vergetende, ingewijd in de godsdienstplechtigheden van barbaren en daar als
nieuwbekeerden dienende, ten slotte van de ware Godheid en van Christus dien zij
beleden hebben en diens echte dienst zullen afvallig worden; even als zekere Portugees
die, in 1652 uit Indië komende, aldaar schipbreuk leed, zijnde de planken, kanonnen,
ankers en heel wat tuigaadje van zijn schip, aan tijd en vloed en aan den ouderdom
die alles ten grond helpt het hoofd biedende, nog steeds op het strand te zien. Die
man leeft aldaar, besneden en tot een vreemde godsdienst overgegaan, getrouwd met
een inlandsche vrouw, waar hij kinderen bij heeft in ruime omstandigheden met de
zijnen, maar zijn landtaal en den voorvaderlijken dienst van God heeft hij vergeten.
Daaruit kan men zien hoeveel de inboorlingen aan de blanken hechten,
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dien zij niet slechts hun dochters ten huwelijk geven, maar die zij buitendien met
allerlei geschenken, eerbewijzen en weldaden aan zich verbinden, en naar wier
bevelen zij luisteren als waren zij wetten.
Maar wacht eens! ik moet hier niet met stilzwijgen een armen jongen voorbijgaan,
die in ongelukken door weinigen is geevenaard. Met korte woorden zal ik beschrijven
de bezwaren die den nauwelijks twaalfjarigen Franschen knaap Guillaume Chenut
van alle kanten omringd hebben. Geboren van fatsoenlijke ouders in Guienne, en
een goede opvoeding genoten hebbende, had hij een oom die in het Parlement van
Bordeaux een grooten naam van knapheid en eerlijkheid als advokaat had, maar die
weigerde om zich te onderwerpen aan de geboden in het godsdienstige in het jaar
1684, naar ik meen, door Koning Lodewijk XIV aan al zijne protestantsche
onderdanen opgedrongen, en die dus, aan de leer zijner vaderen getrouw, liever zijn
vaderland wilde verlaten dan zijn gevoelen omtrent den dienst van God ter wille van
een troep monniken die over de Geloofsgeheimenissen wartaal spraken, ook maar
in het minst te wijzigen. Hij wist dus een schip te bekomen waar hij al zijn goederen
in laadde, en dat hij met zijn gezin en zijn neef Guillaume besteeg om er de Garonne
mee af te varen en over zee een nieuwe en veilige woonplaats te zoeken. Maar ach!
toen hij een haven in het eiland Cerne1) was binnengeloopen wist de Portugeesche
Gouverneur hem onder een voorwendsel, terwijl hij niets zoodanigs hetzij vreesde
of verdiende, in de gevangenis te zetten. Guillaume, treurende over het lot der zijnen
en niet wetende wat hij doen of laten zou, ontmoet eindelijk door toeval, of liever
door een goddelijke beschikking of ingeving, een Engelschman, wiens hulp hij
inroept. Deze, smart gevoelende over het lot der Franschen en medelijden hebbende
met den knaap, spreekt hem moed in, neemt hem op in zijn schip dat niet ver vandaar
voor anker lag, en bracht hem, onder welwillende behandeling, naar Amerika en
Nieuw Engeland. Vandaar dacht hij naar Oost indië te zeilen, en nam Guillaume
mede als reisgenoot en tevens deelgenoot aan zijn gevaren en getuige vanzijn dood.
Toen hij nu voer langs de Oostkust van Afrika, op een kalme zee en onder een
helderen hemel, lokte hem de aanblik der bekoorlijke en liefelijke kust er toe om in
een boot te stijgen en ze van naderbij te bezien; en toen hij in een onbekend land met
zijn volk aan wal ging, deden barbaren uit hunne schuilhoeken een aanval op hen,
en dood-

1) Waarschijnlijk geeft de schrijver den naam van Cerne aan Madeira, schoon het Cerne der
ouden evenmin Madeira als Mauritius kan zijn geweest.
Vertaler.
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den hen te eerder daar zij ongewapend en op geen gevaar verdacht waren. Terstond
loopen de vrouwen toe om haar mans met dit bedrijf geluk te wenschen, en terwijl
dezen hun oogen weidden aan den moord op de Britten gepleegd, zien zij bij tijds
dat Guillaume, zwaar gewond en vol bloed van zichzelf en zijn lotgenooten, nog niet
gestorven was. Door medelijden getroffen en vriendelijk jegens hem gestemd nemen
zij hem op en brengen hem naar de naaste hut, waarzij zijn wonden reinigen, zijn
ligchaam verplegen en hem met spijs en drank verkwikken. Terwijl zij er voor zorgen
dat den vreemdeling niets ontbreekt, bezocht hem de vorst des lands, of Tokhe, in
persoon, gevolgd door zijn vier zonen, zijn buren en zelfs verder wonende barbaren,
en door eenige lijfwachten. Na hem toegesproken te hebben noodigt hij hem uit om
bij hem te komen wonen, en voegt bij zijn vriendelijke woorden eenige geschenken;
en naar zijn voorbeeld doen ook de aanwezigen het hunne om den Franschman, die
weldra bij allen geliefd is, te verrijken en zoo gelukkig te maken als zijn onheil
toelaat, gevende de een hem een os, de ander een koe, anderen vaarzen en kalveren
en al wat zij verder voor den flinken maar ongelukkigen knaap kunnen doen, zoodat
hij zich alleszins over Gods gunst verblijden en den dag een van geluk noemen mocht.
Toen hij eindelijk weder gezond en sterk was ging hij met den zoon van zijn
gastheer wandelen, toen deze, door jeugdige drift, nijd of een andere ondeugd van
dien onvasten leeftijd verleid, hem zonder dat hij er aanleiding toe gaf in de dij
onverwachts met een speer wondde. Ziedaar hoe wisselend het menschelijke lot is
en hoe de fortuin den ongelukkige vervolgt! Schoon echter de jongen die hem gewond
had en hem niet eenmaal verschooning voor zijn booze daad vroeg grooter en sterker
was dan hij, en bovendien gewapend, gafhij hem, louter door moed het van hem
winnende, er zoo raak van langs dat hij na een duchtig pak naar huis vluchtte en bij
zijn vader over het gebeurde klagen ging als lag de schuld bij den ander. De vader
was te rechtvaardig van zin om niet zijn kwaadheid te onderdrukken tot hij de andere
partij gehoord had; en toen de Franschman, ge wond en hinkende, kwam aanloopen
en op de vraag van zijn gastheer de geheele zaak stuk voor stuk en vrij uit vertelde,
gaf de vorst zijn misdadigen en leugenachtigen zoon eerst een duchtige kastijding
in woorden en daarna een in slagen, als een navolgenswaardig rechter hem leerende
dat het niet gaat om iemand te belasteren, en hem zijn eigen misdaden aan wijzende,
met een betoog dat dit erge zonden waren; recht geschikt om de maatschappij ten
val te brengen. Wat men

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

272
zelf niet wilde, voegde hij er bij, dat moest men ook niet aan anderen doen, de rechten
der gastvriendschap mochten niet geschonden, zijn aangenomen zoon moest door
zijn eigen zonen als een broeder geliefd en met welwillendheid behandeld worden,
en men moest bedenken dat zonden zich niet laten afmeten, en dat door zijn schuld
de vreemdeling gedood had kunnen worden. Zoo verzoende de barbaar de beiden,
zich vredelievender betoonende dan menig Christen. Zijn naam is Sotopa, schoon
sommigen hem ook Sesse noemen.
Onze vriend werd gaandeweg beter, maar door liefde tot zijn ouders en verwanten
en tot zijn vaderland gedreven zocht hij naar vrijheid en naar datgene waar men zijn
leven dikwijls voor over heeft, en alleen de hoop om zijn land terug te zien hield
hem er boven op. Hij leert intusschen de taal der barbaren en veel van hun oorsprong,
wetten en zeden, en onder anderen verneemt hij dat het volk Magosen heette, en dat
vier volken er aan grensden, n.l. de Matimben, de Emben, de Maponten en de
Makrigga 's, welke laatste zeer oorlogszuchtig waren en van roofleefden. Eindelijk
verneemt hij ook dat verschillende Europeanen, - men noemt ze Melunke - niet ver
vandaar in verschillende richtingen verspreid woonden. Dezen bezocht hij terstond,
en daar zij evenzeer als hij naar hun vaderland haakten, kwamen zij gereedelijk
overeen om de reis naar deze Kaap te ondernemen, en zelfs over de plaats en den
tijd van hun vertrek. Zoo gezegd zoo gedaan. De een schaft, volgens afspraak, brood,
een ander meel, een derde versch of gerookt vleesch aan, zoo wel als andere gezouten
spijzen, terwijl anderen voor wapenen en wat er verder van dien aard voor de reis
noodig is zorgen en als gemeenschappelijk goed bijeenbrengen. Hoe goed zij ook
door hun gastvrienden behandeld waren, toch namen zij, evenals de Israelieten toen
zij de Roode Zee over moesten, uit hun huizen wat er te vinden was. Wat de
vreemdelingen in den zin hadden, dat werden de barbaren zonder moeite gewaar, en
zonder iets te verhelen maken zij hen bekend met de gevaren die hen dreigen en
raden hun vriendelijk om niet gek te wezen, en te bedenken dat zelfs voor de vogelen
des hemels een tocht zoo als zij er een op het oog hadden naauwelijks mogelijk zou
zijn. Alles op weg, zeiden zij, was onveilig en vol van een woest en roofzuchtig volk.
Daardoor echter lieten zij zich niet van hun stuk brengen, en als gewijd aan den dood
maken zij zich op weg. In het eerst trachten zij over ongebaande wegen tot ons door
te dringen, maar onoverkomelijke gebergten, door hooge bosschen ongenaakbaar en
bezet door roovers, beletten hun dit; en toen dezen een aanval op hen deden en in
getal
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en krachten hen ver bleken te boven te gaan, sneuvelden eenigen en werden de
anderen, die den vijand door het wegwerpen van wapenen, leeftocht, en kleeding
zochten te vermurwen, met het bloote leven naar hun vroeger verblijf teruggezonden.
Door die nederlaag niet vervaard nemen zij weder heel wat goed van hun gastheeren
met zich en trachten, weder van alles voorzien, op nieuw door valleien en omwegen
de reis te maken, totdat ook nu dichte wouden en de aanvallen der roovers hen
dwingen om, weder van alles beroofd, terug te keeren.
Zelfs nu versaagden zij niet, en na een nieuwe uitrusting besluiten zij langs de
zeekust te reizen, waar echter onbegaanbare rotsen en een strijdbaar en van roof
levend volk hun in den weg stonden. Of het echter dit volk is dat aan de mannen
voor de derde maal alles ontnam wat zij hadden, is niet zeker. Daarentegen blijkt het
dat de Naturellen van Afrika zeer gemakkelijk in den omgang en zeer toegevend
zijn, daar zij de reizigers na hun terugkomst, toen zij weder alles kwijt waren, niet
eenmaal ruw toespraken of smadelijk bejegenden, zoodat zij een zachtzinnigheid
aan den dag legden zelfs in de oorspronkelijke Christelijke Kerk naauwelijks bekend.
Maar ach! wij zijn het die Christus te schande maken, als wij, in naam Christenen,
in die streken aan wal komende de arme inboorlingen door vleitaal en geschenken
van kleinigheden lokken, om hen dan te dooden of als slaven, om ze elders met winst
te verkoopen, naar onze schepen te brengen. Is het dan vreemd dat als de Christenen,
belust op zulke schandelijke winsten, naar dezelfde plek terugkeeren, zij door de
Naturellen, geleerd om op hun hoede te zijn, bij wijze van vergelding gedood worden,
om het even of zij schuldig of onschuldig zijn?
Hieruit wil ik afleiden dat geen volk zoo woest is dat het iemand die het geen
kwaad doet zal aanvallen en, als hij ongewapend en onbekend is, zal dooden; en ik
kan getuigen dat ik een menschenvreter over mijn ongelukken heb zien weenen,
terwijl eenige mijner kameraads, toen ik buiten mijn schuld in het ongeluk was, mij
met ongehoorde wreedheid beleedigden. Maar genoeg hiervan!
Ten slotte vernemen zij dat een volk nader bij onze Kaap wonende jaarlijks in
menigte naar de Magozen (want dit is het land door onze schipbreukelingen het meest
bezocht) als naar een markt voor het drijven van ruilhandel pleegt te komen. Die
gelegenheid lacht de onzen toe, en zij besluiten ze aan te grijpen en niets na te laten
wat zij wagen kunnen. Toen zij berigt ontvangen dat de handelaars aan hun gewone
markt, niet ver van daar, waren aangekomen, zenden zij ee-
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nige der hunnen om te gaan kijken, de Naturellen zonder verwijl te bezoeken, hun
gezindheid na te gaan, en te verzoeken om onder hun leiding naar de Kaap te mogen
reizen. De handelaars keuren dit goed en de onzen bereiden zich vrolijk voor de reis.
De vrouwen der barbaren zijn hier echter tegen, want tegen de onzen ingenomen
willen zij dezen onder allerlei voorwendsels niet tot medereizigers, terwijl haar mans,
haar al te zeer toegevende, ten slotte haar min toegefelijken zin billijken.
De Europeanen, wanhopende over dezen afloop der zaak zijn thans ontmoedigd,
en begrijpen dat zij nu hun gedachten alleen maar op landbouw en veeteelt moeten
richten, en, nu alle hoop weg is om hun vaderland terug te zien, hier als ballingen
moeten sterven. Slechts Ysbrand Hogesaad, vroeger eerste stuurman van de Stavenisse
en niet alleen bedreven in de zeevaart maar ook wakker in raad en daad en voor alle
ondernemingen uitstekend, moet door mij genoemd worden als de man die, tegen
aller verwachting, raadt om een anderen weg in te slaan en ter zee de reis te
aanvaarden. Er waren, zoo betoogde hij, binnen een jaar vier Europeesche schepen
op die kust gestrand, en hun planken en tuigaadje waren voldoende om een schip te
bouwen, terwijl het bovendien niet aan boomen ontbrak. Niet ver van daar had men
de haven die de Portugezen Port Natal noemden omdat zij twee eeuwen vroeger op
Kersmis door hen ontdekt was, en deze was veilig zoodat men het plan gemakkelijk
kon volvoeren. Buitendien kon men den vlijtigen en goedkoopen arbeid der Naturellen
bezigen. Toen hij nog meer redenen ten gunste van zijn plan had opgegeven,
vereenigen allen zich met graagte er mede, en hun smart geeft hun de noodige
schranderheid voor het werk. Uit de grendels der luiken in het scheepsdek, waarmede
mennaar het ruim afdaalt, maken zij zagen; een anker wordt in een aambeeld
herschapen; zeilen, bijlen, hamers, boren, roerpennen, vaten, masten en wat er verder
van de schepen aan wal was geraakt, zoowel als ijzeren en andere werktuigen door
de overblijfselen der schipbreuk geleverd, zoeken zij bij elkander, en in de hutten
die zij zich tot opname van al den toestel en den leeftocht gebouwd hadden, leggen
zij heel wat neder wat de barbaren gewrocht hadden. Voortgang wordt gemaakt met
het werk, door Ysbrand bestuurd, en men bracht een vaartuig te water, zoo knap en
snel en met zoo goed succes gemaakt dat de boomen door God 's hand in een schip
schenen veranderd te zijn, terwijl ook de leeftocht, uit de naburige dorpen verkregen,
voldoende was. Men gaat scheep, en laat allen kost thuis dien het vaartuig
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niet bevatten kan; maar het vroeger door mij vermelde naar gierst gelijkende
Afrikaansche koorn doen zij in vaten die zij in de aarde begraven, ook laten zij op
het veld een kudde van over de twintig zware beesten, al hetwelk onze schippers, na
een jaar op last van de gezaghebbers onzer Kompagnie in een kotter daarheen gevaren,
in gewicht, getal en maat ongeschonden, als geheiligd en aan een godheid gewijd en
met Attische trouw bewaard terugvinden. Zoo iets moest in marmer gebeiteld worden!
Onze Guillaume, om niet als een hommel op het voedsel van anderen te azen,
neemt de taak van kok op zich. Intusschen lichten zijn gezellen wakker het anker,
zetten de zeilen uit en gaan het ruime sop in. Terwijl zij langs de kust varen ziet hen
een Naturellenvrouw, en laat, hare vrouwelijke schuchterheid vergetende, met luid
geween hare klachten tegen een Engelschman hooren, dien zij een eenjarig knaapje
waar hij de vader en zij de moeder van was, toonde, en midden tusschen de aan het
strand spoelende baren vreeselijke verwenschingen om zijn ondankbaar gedrag
achterna zond, terwijl de Brit, onbewogen als een rots, zijn reis voortzette. Die reis
werd door de onzen, door wind en storm steeds begunstigd, binnen dertien dagen,
als ik mij niet vergis, volbracht, zoodat zij een wolk in plaats van een schip schenen
bestegen te hebben, en gezond en wel, in hun barbaarschen dosch, onze haven
binnenliepen. Aan wal gekomen verwisselden zij dien dosch vrolijk met de
vaderlandsche dracht, en verhalen hun lotgevallen aan hun landgenooten, die hen
zoo lang gemist hebben.
Guillaume, schoon er vuil en onoogelijk uitziende, wordt herkend door een
Europeaan die hem tegenkwam, en door wiens hulp zijn broeder, toen in zeer eervollen
dienst en zeer invloedrijk bij den Stadhouder van Vriesland, van zijn lot kennis kreeg
en de geheele zaak aan de Directie onzer Maatschappij voorlegde. Deze, jammer
zijnde om den jongeling, gelast terstond den Kommandeur en Raad van de Kaap om
naar hem te zoeken en zich alle moeite te geven om hem, als zij hem gevonden
hadden, met de eerste scheepsgelegenheid een behoorlijken overtocht naar de
Nederlanden te verschaffen en hem dus tot de zijnen te brengen. Dit geschiedde, en
na zooveel ongevallen, gesterkt en verbeterd door zijn lot, ziet de jongeling, met
dank aan God, zijn vrienden weder, en toont rijkelijk zijn dankbaarheid per brief aan
den man die zich bij hem verdienstelijk had gemaakt.
Dit is geschied aan de Oostkust van Afrika, en om ook aan de Westelijke bewoners
van dit land den hun toekomenden lof niet te
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onthouden zal ik ook van hen kortelijk en zoo als het mij net voor den geest komt,
slechts de hoofdpunten aanroerende, iets mededeelen om te toonen dat onder allerlei
barbaren, hoe onbeschaafd en ruw ook, deugd kan bestaan.
Op last van de Bestuurders onzer Kompagnie vertrekt het schip ‘de Gouden Buys’
op 4 Mei 1693 uit de haven van Texel door de Noordzee langs de Schotsche kust,
met Antonie Baanman van Enkhuizen als kapitein, Jakop Lepi als rekenklerk en
supercarga, en 190 wakkere zeelieden. Tot aan de Linie voeren zij vrij voorspoedig
met volle zeilen, maar daar hadden zij met windstilte en allerlei ziekten te kampen,
waaraan velen bezweken en de(n) visschen tot aas dienden. Dit was geen goed
voorteeken voor de rest, die echter, na ongeloofelijk veel geleden te hebben, op 11
Oct. met vreugde den hoogen Tafelberg bij onze haven aanschouwden en reeds een
veilige reede meenden bereikt te hebben, toen zij door tegenwind en stroom
teruggedreven werden en tegen hun zin in St Helena Baai terecht kwamen. Daar
ankerden zij en namen hun toevlucht tot gebed, maar na bijna een maand in de buurt
te zijn gebleven wanhoopten zij terecht te zullen komen, en lieten dus een bootje,
als hun eenige kans tot redding, op 11 November met zeven of acht hunner rapste
lieden in zee, die, terwijl de anderen voor zoo ver zij nog leefden door ziekte verzwakt
waren, gewapend aan wal kwamen en geruimen tijd, onbekend met de wegen, door
een land vol wilde dieren zwierven totdat eindelijk de meesten, hun padkost verteerd
hebbende en aan ergen honger lijdende, den geest gaven. Alleen Laurens. Thijsz. de
timmerman wordt bijna stervend door Naturellen gevonden, meer door hun afkomst
dan van geest barbaren, die om de halfdoode vóór den nacht naar hun plek te brengen
hem beurtelings op hun schouders nemen en hem snel naar hun kraal dragen. Daar
brengen zij den van honger bijna stervenden met wat versche melk, daarna eenige
schapenbouillon en eindelijk gekookt vleesch en andere versnaperingen weder bij,
terwijl andere hunner te paard den wachtpost der onzen aan Saldanhabaai berigt van
het lot van Laurens gaan geven, die er op 28 December na al zijn ongelukken
welwillend door zijn landgenooten ontvangen wordt. Van hen verneemt hij dat het
schip waarmede hij de reis had gemaakt, en dat geladen was met prachtige koopwaren
en 17 kisten zoo gemunt als ongemunt goud en zilver, na het breken der ankerkabels
tegen het strand gedreven was, zijnde al zijn medgezellen door ziekte en verdriet
omgekomen, op een na dien men aan het strand gevonden had.
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Dit heb ik van het begin af uitverteld, wat verder gaande dan de perken van een brief
toelaten. Wie meer weten wil van hetgeen met dezen jongen man en het schip gebeurd
is, laat dien de tweede afdeeling van deel 6 van den M e r c u r e E u r o p é e n , in 4o
te Amsterdam bij Timotheus van Hoorn uitgegeven, op p. 237 naslaan. Die afdeeling
bevat de laatste zes maanden van 1695, en daar vind men dit alles uitvoeriger, niet
door mijn pen maar door die van een, naar ik meen, uitstekenden naamloozen schrijver
beschreven. Verschoon de uitweiding.
Zoo men het een groote onrechtvaardigheid der Romeinen acht dat zij een legioen
dat met den vijand ongelukkig gestreden had vertienden, hoe zal het u dan lijken als
ik u vertel dat van hen die met mij naar de Oost zijn gegaan naauwelijks één uit tien
zijn vaderland zal terugzien, en dat toch niemand door de voetsporen zijner
voorgangers wordt afgeschrikt, al zien zij ze alle naar Indië en weinige naar den
terugweg gewend? Deels komt dit omdat zij door de scheepskapiteins (men zou ze
haast helhonden en adderengebroedsel noemen) te streng en als slaven, zonder
mededoogen, behandeld en door lange reizen onder een andere hemelstreek afgemat,
aan allerlei ziekten lijdende bezwijken; deels plegen zij zelfmoord om aan hun ellendig
leven perk te stellen; deels sneuvelen zij in gevechten met den vijand, terwijl sommige
hunner door dezen aan den galg komen; deels eindelijk krijgen zij een hekel aan de
gebruiken van hun land en loopen zij over naar den vijand of de barbaren, zoodat
zij, zich den terugkeer tot hun oude huizen afsnijdende, ver van hun vaderland, op
den grond waarop zij wonen aan allen meer dan noodig bekend, maar zich zelven
onbekend, door de hunnen betreurd overlijden. Dit is het loon van zorg, nachtwaken
en arbeid! Daar ziet men wat ijdele hoop is!
Hierbij komt dat van 22 Januarij 1684 af, toen ik in het schip d e M a a s , en uit
de rivier van dien naam, de Noordzee invoer om naar de Indische Zee te gaan, tot
nu toe volle veertig schepen, geladen met de rijkdommen van Croesus, door onze
Kompagnie verloren zijn, waarvan sommige in zee door hevige stormen of de
wapenen van den vijand vergaan andere verbrand of door het ontsteken van kruid in
de lucht gesprongen zijn, en nog andere door vijanden of zeeroovers geplunderd.
Van eenige, lang vermist, weet men niet waar zij zijn, en hun lot, onzeker zijnde,
baart nog meer angst; weder andere, op blinde klippen of banken geloopen of tegen
het strand verpletterd, hebben al de kusten der wereld volgemaakt van lijken en
kostbare goederen. Terwijl buitendien schepen als godentempels moesten
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zijn, daar de schepelingen met alle elementen moeten worstelen en steeds drie of
vier duim op zijn hoogst van schipbreuk af zijn, plegen zij toch alle, weinige braven
uitgezonderd, naar hun verderf te spoeden en te toonen dat zij wel van luchtstreek
zijn verwisseld en hun waren verruild hebben, maar dat hun oude geest in hen blijft
leven. Daarom behooren, mijns inziens, ouders hun kinderen liever in huis door
kolendamp een boozen dood te laten sterven, daar zij dan door een waar, al is het
dan ook laat, berouw hun ziel zullen behouden, dan hen op te brengen in de hoop
om zich oneindigen rijkdom te verwerven en dien in Indië door goede en booze
middelen bijeen te schrapen; en zij moeten weten dat het bij alle zeelieden vaststaat
dat elk vadermoorder meer dan naar verdienste wordt gestraft als hij zich waagt aan
een reis naar Indië en de booze mishandelingen van de lieden. Zooveel schurken er
namelijk over land of langs de Schelde, de Maas, de Waal, den Yssel, de Eems en
langs andere wegen naar de Nederlanden vluchten, en zoo vele schavuiten zich door
het land naar de stad begeven die het oog1) niet slechts van het Vereenigd Nederland
maar zelfs van de geheele wereld mag heeten, daarvan kan men zeker zijn dat zij
dienst zullen nemen bij onze Kompagnie. Het is een heele taak om baas te worden
over hetgeen allen vreezen, en hetgeen zich van alle goede hoop schijnt te hebben
losgemaakt.
Voeg hierbij dat wat hierover de Engelschman Hellyn, de Franschman Tavernier
en de Zwitser Stoupa geschreven hebben, alles door mij reeds lang aanschouwd is,
en nog meer er bij. Datgene echter wat ik zelf ondervonden en tot mijn eigen ongeluk
geleerd heb, dat zal ik op zijn tijd publiek maken en thans tot mijn onderwerp terug
keeren.
Grond die geen eigenaar of bezitter heeft, verlaten is of nog eerst bebouwd moet
worden, wordt het eigendom van hem die het in bezit neemt, en onder de Magosen
heeft hij die het eerste komt ook het beste recht, en maakt als boer aanspraak op de
veldvruchten, niet als gemeen goed, maar voor zich alleen, zoodat hij ze thuis brengt.
Laat hij een stuk varen, omdat het voor geen landbouw deugt, te lang bebouwd is of
om een andere reden, dan neemt hij een ander en verhuist zoo dikwijls hij wil, mits
niet buiten de grenzen van het gebied en zijn vaderlandsch goed gaande. Het wordt
namelijk verkeerd geacht om elders te gaan wonen en als een balling zijn huis aan
de macht van een aangrenzend volk te onderwerpen.

1) Amsterdam is bedoeld.
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Alle weigronden van een stam vormen een meent, en dikwijls zijn zij aanleiding tot
strijd en oorlog met de buren, daar de menschen van nature zoodanig zijn dat zij
altijd zich verbeelden dat een ander mans koe meer melk geeft dan de hunne. Vandaar
die verdrietige strijd.
Het is een erkende zaak dat zij nergens meer op gesteld zijn dan om hun geest
door gastvrijheid te verruimen, en vreemdelingen en gasten in een daartoe in elk
dorp opgericht gebouw met alle vriendelijkheid en onthaal van volkswege te
ontvangen. Zij houden dan vroolijk feest, zonder van hun gasten betaling te vorderen,
en tot den avond moet men doordrinken, iets wat de Nederlanders, onlangs in het
schip S t a v e n i s s e gevoerd, betuigen; want dezen, verspreid over een streek van
over de honderd mijlen aan het strand, worden, als zij heen en weer trekken en met
gedurige reisjes elkander bezoeken, door de Naturellen vriendelijk en zorgvuldig
onthaald, en gedwongen bij hun komst feest te vieren en een paar dagen met hen
maaltijd te houden, bewerende de Naturellen nu eens dat het te slecht weder is, dan
weder dat de rivieren te gezwollen zijn, of wat zij verder voor voorwendsels kunnen
vinden om de reizigers bij zich te houden en van hun verkeer en gesprekken te
genieten. In deze deugd, en het is geen geringe, gaan zij vele Europeanen die hier
met ons zamen wonen zeer ver te boven; en mochten onze landgenooten even gastvrij
worden en van de barbaren leeren om het gastrecht beter in eere te houden en wat
minder ruw en onwellevend te zijn! Dan zouden de zaken hier beter en rustiger gaan,
want trouwbreuk is wel ook voor barbaren schandelijk, maar nog veel erger voor
hen die zich Christenen noemen.
De ziekten onder de Naturellen aan dezen kant van het gebergte somtijds
heerschende zijn oogontsteking, zinkings, rhumatiek en wellicht andere die ik niet
ken; en ik ben bang dat zij ook vuilziekte1) van onze landslieden hebben overgenomen.
Dikwijls heb ik hun geraden om katels2) te maken met eikenhouten pooten,
bespannen met riemen en bedekt met vellen, ter wille van hun gezondheid; maar dit
is aan dooven gepreekt, want al zien en kennen zij het betere dan kiezen zij toch het
mindere. Zoo moeielijk is het om de menschen van een verouderde, schadelijke en
als slecht erkende dwaling en gewoonte af te krijgen.
Als een waarzegger of priester een offer gaat doen dan slijpt hij

1) Syphilis.
2) Ledikanten Afrikaans.
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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 dus 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 bovenhand 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. Dan wascht hij met
eenig bloed dat hij in een pot of in een schildpadschaal heeft opgevangen het gezicht
van den zieke, en, de gal van het dier offerende, plaatst hij de galblaas op het dak
van de hut waar deze ligt.
Ik kan verklaren dat ik lang niet zoo verergerd ben geweest over al wat ik van de
offerplechtigheden der ouden op steen of brons ingesneden of op paneelen en
behangsels, op perkamenten of in boeken ooit gezien heb, als over hetgeen ik met
mijn oogen aanschouwd heb van dien offertoestel onzer Naturellen alhier.
Zoo ik een gissing mag wagen, dan zou ik zeggen dat zij om geen andere reden
een darmvlies om den nek der zieken doen, of hen met vet besmeren, dan om de te
sterke uitwaseming te beletten, en door het sluiten der zweetgaatjes de koude van
buiten af te houden en de natuurlijke warmte te koesteren.
Het gras dat zij in de pens en ingewanden van het offerdier vinden, dat bereiden
sommigen zamen met het vleesch en achten het een lekkernij, trouwens geen kiesche!
Andere werpen het voor de deur van den zieke, en met het binnenste er van, in vuur
vloeibaar gemaakt, smeren zij den zieke in als met een zeer geschikt geneesmiddel;
en ook zeer dikwijls genezen zij door onthouding en door voedsel voor zieken
geschikt, vooral koemelk met peper en andere kruiderijen er in gekookt en koud
geworden.
Zeer dikwijls wateren zij op den zieke, hetzij hij op zijn buik of op zijn rug ligt,
en wasschen dan tevens zijn gelaat met het water; en men heeft er ook die het water
van één man, opgevangen in een schelp, een schildpadschaal of een ander vaatwerk,
zoo als het geloosd is zamen met het poeder van zeker kruid gemengd te drinken
geven. Het water van vrouwen versmaden zij, en de vrouwen zelve achten dit nadeelig
voor haar; maar somstijds bewateren mans een
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zieke vrouw die op haar achterste zit met haar bloote beenen, van knie tot voet.
Is een vrouw ziek, dan laat men versche koemist met water op het vuur in een pot
koken; en dan giet men dit laauw over de beenen van de zieke die in een kuil zit tot
op het onderlijf, somtijds met goed gevolg' en naar mijn oordeel met hulp der natuur,
die steeds zich zelve tot bewaring strekt.
Men wendt op zieken ook vlijming of dwarsche sneden in het vel aan, een vinger
lang, vooral op de borst en in de zijden, en de een zeer dicht op de andere. Nu en dan
wendt men branding aan. Kwade sappen, zwellingen en ontstekingen en andere
gezwellen zuigen zij bij zieken met even goed gevolg met den mond uit als onze
landslieden met koppen. Ik heb van de ouders van een Europeesch meisje vernomen
dat, toen zij naauwelijks tien jaar was, een Hottentotsche vrouw haar uit de blaas een
steen had uitgezogen van de grootte van een boon.
Als iemand aan de beterhand en door het drinken van gezonde aftreksels en
middeltjes versterkt is, scheert de priester of wigchelaar hem al zijn haar met een
scheermes af, en wrijft hem daarna met groene bladeren, als die van wilgen maar
iets kleiner, riekende naar appelschillen, van top tot teen in, om hem daarna met
warm en eindelijk, als hij geheel gezond is, met koud water af te spoelen. Vervolgens
offert hij een of twee schapen of, als de herstelde rijk aan vee is ook een os of ander
ploeg- of lastdier als dank voor zijn herstel. Met het vet van het offerdier bestrijkt
hij hem dan, bestrooit hem met poeder van het kruid buchu, en doet het darmvlies
van het dier, het gedraaid hebbende, als een amulet om zijn lijf; en na zijn borst met
vet bestreken en met buchu poeder bestrooid te hebben laat hij den man gaan als
geheel genezen, en krijgt met zijn vrienden een fijnen maaltijd als reddingsprijs.
Welke kruiden heilzaam en welke vergiftig zijn, dat weten zij zeer goed. Ik herinner
mij dat zij mij een bloem aanwezen, waarvan zij zeiden dat als zij uit den grond komt
opschieten, hun vrouwen jaarlijks in de maand September eenige dagen in diepen
slaap raken, en als door verstijving bevangen tot laat in den dag slapen. Het weder
weten zij vooruit te voorspellen, en zij schijnen ook niet geheel zonder kennis van
den loop der sterren te zijn, wat ik later uit een voorbeeld zal doen opmerken.
Een wond heelen zij met het sap van kruiden, dat zij door een buis er in spuiten,
of met de bladeren dier kruiden of de kruiden van ze-
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kere bolgewassen, en eindelijk met ongezouten boter of vet ze verbindende, en ook
wasschen zij ze af met heet en tot op de helft afgekookt water van den gewonde.
Heeft een vergiftig ongedierte iemand gestoken of gebeten, of is iemand gekwetst
door vergiftigde wapenen, dan binden zij terstond zijn been, voet of arm onder en
boven de wond met een verband of riem zoo vast mogelijk, om den bloedsomloop
te stuiten, en om te maken dat het vergif zich niet door de aderen verspreidt; en nadat
verschillende insnijdingen met een mes of lansijzer rondom de wond, niet overdwars
maar recht naar onder loopende, door dehuid gemaakt zijn komt terstond een man
of vrouw aanloopen, en zuigt, den mond aan de wond zettende, al het vergif er uit.
O uitstekende daad! Wat is er beter of grooter in de geneeskunst? Wat heilzamer dan
dit middel?
Wie weten wil hoe zij boter maken, dien zal ik het vertellen. Zij vullen een zak,
van een vel gemaakt en met de wol naar binnen, nagenoeg geheel met melk, en binden
de opening vast met een riem. Dan nemen zij hem met rechter- en linkerhand aan de
twee einden, en zich schrap stellende schudden zij hem naar beide kanten, tot de
room zich tot boter verdikt heeft.
Gebeurt het dat een zieke erger wordt al gebruikt men geneesmiddelen, dan vangen
zij een slang van eenige soort die hun in het pad komt, en na ze gedood te hebben
gaan zij er mede naar den gewonde, om, den bek openende, al het venijn er uit te
nemen, dat in twee blaasjes, op eiwit gelijkende en in hoeveelheid zooveel als een
hazelnoot kan bevatten, in elke kaak nabij de tanden zit; want dezen, hol zijnde nemen
het door een gat op en schieten het, als zij een mensch of beest bijten, in de wond.
Die blaasjes mengen zij met schorpioenen en andere gift, koken dit mengsel met
koemelk, en geven dit alles als redmiddel aan den lijder, als om kwaad met kwaad
te helen. Dikwijls helpt dit, en ten slotte braden zij de geheele slang op heete kolen
en vermalen haar tot een poeder, waarmede zij het geheele lichaam van den gewonde,
maar vooral op zijn wonde, wrijven. Dit middel wordt gezegd, door de ondervinding
proefhoudend te te zijn bevonden.
Wie aan een boos gemoed lijdt en om zijn misdaden straf verdient, dien bekleeden
zij met vellen, wapenen hem met een speer, en stellen hem als een strooien pop, om
een eind aan zijn schurkerijen te maken, aan een brullenden leeuw in de buurt ten
prooi. Komt het dan tot een gevecht dan snellen allen te hulp, en heeft de man het
gewonnen dan begroeten zij hem met zegekreten en, hem in zijn
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vroegere positie hersteld en van alle misdaden zuiver verklaard hebbende, wenschen
zij hem geluk. Dit laat zich hooren, want heeft een leeuw ooit menschenvleesch
geproefd dan verkiest hij dit als lekkerder boven alle andere vleesch. Ook van
hondenvleesch houdt de leeuw, want men heeft hem een hond zien verslinden en
den volgenden dag diens kop als overschot voor een tweede maal verkiezen, toen
hij hem in de buurt nabij een hem gelegde hinderlaag vond liggen, boven een levenden
hamel die twee schreden verder aan een boompje was vastgebonden. Dezen liet hij
ongedeerd, en een oogenblik daarna viel hij door kogels getroffen. De leeuw zou,
door zijn vruchtbaarheid toenemende, de geheele streek verwoesten, zoo hij niet,
van de jagt terugkomende, zijn lager dikwijls zonder welpen vond, daar dezen, uit
woestheid of door honger gedreven, te ver afdwalen en dan de buit van jagers worden
of van gebrek verrekken.1) Ook wordt menig een dragtige leeuwin of ook een leeuw
door de wapenen of klemmen der onzen gedood. Hierbij komt nog dat als leeuwen
een loopsche leeuwin volgen, zij dikwijls uit minnenijd elkander met tanden of
klaauwen verscheuren.
Komt een leeuw terug van de jagt, dan ledigt hij door braking zijn maag van vleesch
in het bijzijn der welpen, en ook de leeuwin geeft, buiten haar melk, raauwe stukken
vleesch aan haar jongen te vreten.
Die een leeuw, oud of jong, doodt of vangt, dien worden uit de openbare kas door
de overheid 16 rijksdaalders als belooning uitbetaald. Voor een tijger is de belooning
10 Rd., voor een wolf drie. Dit geschiedt om de lieden belust op het dooden der
dieren te maken, maar sommigen, hierdoor al te zeer aangevuurd, leeren tot eigen
schade en met verlies van hun leven hoe gevaarlijk een leeuw is, en wat de klaauwen
en tanden van een stervend dier kunnen uitwerken.
Voor onze Naturellen zijn wapenen en vee de schoonste rijkdommen. Vaste
woonplaatsen hebben zij niet, maar zij trekken door het land en nemen hun boeltje
mede, waarbij snelle ossen, door op hun rug allerlei lasten en ook menschen en
pakzadels te dragen, hen als lastdieren helpen. Waarheen de weide het vee roept,
daar gaan zij met hun kralen zwervend rond, en het vee laten zij daarop weiden;
maar, zoo als ik reeds zeide, sluiten zij het 's nachts in de kraal op, terwijl zij den
halven nacht in den maneschijn onder dans, met bewegingen van armen en beenen
dartel genoeg, doorbrengen.
Wie door ouderdom en ziekte verzwakt is, dien laten zij als zij trekken in een
welgesloten hut, met kost, water en vuur als lijkmaal

1) Sterven, van dieren (Afrikaans).
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achter, hem met merkwaardige wreedheid, van alle hulp beroofd, aan zijn lot
overlatende; en onze barbaarsche buren letten hierbij op kunne noch verwantschap,
en storen zich aan geen voedingswetten.
De vrouwen bouwen uit gebogen en in den grond gestoken houten en stangen,
met elkander door dwarsloopende teenen verbonden, een hutje dat rond en bol en
bijna vijf voet hoog en niet meer dan twaalf in middellijn is, en een deurtje van twee
ellen heeft, naar het Oosten gekeerd. Die hut dekken zij tegen weer en wind met
horden of matten van biezen of riet netjes gevlochten, en somtijds ook met huiden;
en dit gebouw bevat het geheele gezin, met de jonge lammeren en de ooijen die pas
geworpen hebben. In het midden flikkert een steeds brandend haardvuur, om warmte
te geven en den kost klaar te maken; en daar zitten zij meest te praten wat hun gemoed
hun ingeeft, en den tijd te verdrijven met vriendschappelijk te lachen en te spotten.
Net zoo'n troep juffrouwen bij elkander!
Ook maken de vrouwen vrij netjes aarden vaten uit voor gieting vatbare klei, die
zij uitgraven en mee naar huis brengen; en ze verdeelende in stukjes zoo groot als
okkernooten en op een huid leggende, terwijl zij ze nu en dan met eenig water
besprenkelen om ze niet al te droog te laten worden, stellen zij ze twee of drie dagen
aan de zon bloot. Daarna ze gekneed hebbende maken zij er cylinders van als worsten,
van een elleboog elk; en eerst buigen zij ze zoo dat zij er een rond van maken, om
tot bodem der pot te dienen, en daarop maken zij de pot zelve, wijd en diep, naar
keus of naar hetgeen de evenredigheid vordert, en verven ze, als zij ze met de vingers
of met een zeeschelp van binnen en van buiten gepolijst en glad gemaakt hebben,
met een roode kleur als menie aan alle kanten. Zijn de potten klaar, dan laten zij ze
op dezelfde plek, met een vel of strooien mat een paar dagen lang wel bedekt, opdat
zij niet door de werking van lucht en wind te snel droogen en dus spleten krijgen.
Daarna zetten zij de pot, met drooge koemist gevuld, met de ooren er aan op een
flink vuur, en is zij gebakken dan kan men ze voor allerlei doeleinden bezigen.
Ook vlechten de lieden van het binnenland zeer knap korven en mandjes uit biezen
om water te scheppen en allerlei vocht te bergen, van de grootte en vorm als onze
emmers, en nergens vocht doorlatende. In het Westen hebben Europeanen ook fuiken
en netten gezien.
Beide seksen dekken zich het middel met een schapen- of ander velletje, en hebben
het hoofdhaar gesierd met allerlei haarbanden en snuisterijen, vooral zeeschelpen en
dergelijke, en de ooren met zware
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oorbellen. Bij de mans vindt men somtijds op de kruin een hazenstaartje uitsteken,
net als een helmbosch van een soldaat; en zoo dikwijls zij een schaap of ander dier
slachten, bestrijken zij zich met gal en maken de galblaas aan hun hoofdtooi vast.
Reeds vroeger heb ik verhaald dat zij uit bijgeloof de gal van een dier voor een zieke
geofferd wijden, en de galblaas op het dak van de hut waar de zieke ligt neerleggen.
Aan hals, ooren en dijen hebben de vrouwen kettinkjes, koten, bellen, draden of
touwtjes met kralen van koper, ivoor, ijzer of glas hangen. Aan de vingers dragen
zij ringen, aan den benedenarm dergelijke versierselen.
De mans dragen een tijger-, vossen- of moskeljaalkatstaart, of ook een van een
ander dier, over een stokje getrokken, en een elleboog lang, in de rechterhand als zij
zitten of gaan; en als zij zeere oogen hebben of zweeten gebruiken zij dit als een
zakdoek om zich af te vegen. Ook dragen zij een lederen gordel, twee of drie vingers
breed eenige ellen lang om hun naakte dijen, hem vastbindende bij hun achterste,
terwijl de twee einden een halve el ver hun als een staart afhangen.
Dit is de tooi der mannen; dit de opschik der vrouwen en meisjes, die met banden
gesierd en half naakt, besmeerd met allerlei verf, plegen te pralen. Komen zij in het
land der Magosen elkander tegen, dan kussen zij elkander en drukken zich de handen,
met haar gelaat haar vreugde toonende, en vragende waar zij heen gaan, hoe zij varen,
wat er voor nieuws is, welke nieuwe liedjes zij geleerd hadden; alles heel vleiend
zonder juist oprecht gemeend te zijn.
De onderbergsche mans dragen zolen als de sandalen der oude Romeinen aan den
voet, maar de vrouwen alleen als zij doornachtige plekken, voor leeuwen en andere
wilde dieren ontoegankelijk, door moeten, zijnde anders haar merkwaardig kleine
voetjes bloot en ongeschoeid. Overvalt hen de honger in woeste streken, ver van hun
kralen, dan strekken die zolen, met klippen gekneusd en op vuur geroost, hun als
laatste kost.
Sommigen leiden hun geslacht af van een man en vrouw door de aarde
voortgebracht; anderen, volgens een doorgaande overlevering van hun voorvaders,
en meer in overeenstemming met de Schrift van Joden en Christenen, schrijven hun
oorsprong toe aan een man en vrouw die zamen door een venster op de aarde waren
gekomen. Dit geloof vindt men bij de Magosen, maar allen zijn het daarover eens
dat zij van die eerste ouders geleerd hebben het land te bebouwen,
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veldvruchten en beziën te bergen, het vee te melken, bier en brood te maken; en dit
toont hun verstand.
Voeding en kleeding is bij hen ruw en zonder kieschheid. Op den grond nuttigen
zij, met gewasschen handen, den kost door de vrouwen bereid en slapen zij; en
dezelfde dierenhuid die hun, daags tot mantel dient, bezigen zij des nachts,
gemakkelijk en wel, als kussen, matras en deken.
Die het naast bij ons wonen, en die op de bergen een zwervend en treurig leven
als veedieven leiden, en zich dus aan woeste en door geen menschen bebouwde
streken houden, kennen naauwlijks tucht of zeden, en worden door wet noch gezag
geregeerd. Onbekend met de kunsten des vredes en hetgeen den burgerstaat kenmerkt
zijn zij, erken ik, onbeschaafd en woester dan de overbergschen en die meer in het
binnenland wonen. Dezen zijn namelijk onder een strenger bestuur, en hebben een
eigen vorst, bekleed met macht over leven en dood en met rechterlijke bevoegdheid.
Hem vereeren zij niet alleen ten zeerste, maar zij zijn ook vol liefde voor hem. Hij
spreekt recht op den effen grond, zonder den omhaal van rechtsgebruiken en
processen, na beide partijen gehoord te hebben en volgens de regelen der billijkheid.
Aan zijn uitspraak houden zij zich, en als wakkere mannen gehoorzamen zij ten
naauwste aan gezag, wetten en instellingen, zonder vertoef en zonder morren, als
ware hun vorst een god. Van een goeden zegsman heb ik vernomen dat als hij zijn
hut, als ware het zijn paleis, verlaat en zich in het publiek vertoont, zij om hem eer
te bewijzen matten en spreien onder zijn voeten uitspreiden.
Klaagt een zoon dat hij van zijn vader een al te erg pak slaag heeft gehad, dat zijn
bloed heeft doen stroomen, dan betaalt de al te verhitte en aan plichtverzuim schuldige
vader, als de klacht bewezen is, aan den rechter, die iemand van bekende
rechtschapenheid is en billijk oordeelt, een koe als boete. Bevindt zulk een rechter
dat hij met een al te duister en verwikkeld geschil niet kan klaar komen, dan roept
hij, uit wantrouwen op zijn eigen doorzicht, een raad van naburige opperhoofden
zamen, en houdt een zitting waarin de vorst aan zijn gekozen raadslieden de rechtszaak
ter bespreking en beslissing voorlegt. In de uitspraak der meerderheid berusten de
partijen, en dit strekt tot bewijs van de rechtvaardigheid en billijkheid der vorsten
tegenover hun onderdanen, die trouwens in dit opzigt in den regel hun hoofden
evenaren. Daardoor bestaat er meer gehoorzaamheid jegens den vorst en meer zucht
om hem na te streven, dan gerechtelijke dwang en vrees hiervoor, vooral wanneer
naast de kracht der
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wetten de ingenomenheid der onderdanen met hun vorst zich evenzeer doet gevoelen.
Als zij ernstige zaken in het openbaar of apart behandelen, dan toont men zijn
ernst door stilzwijgen en gespannen aandacht, nie staande maar zittende; en in plaats
van elkander te weerleggen of in de reden te vallen, nu eens zachter dan weder luider
te spreken, of zich in een woordenvloed te storten, spreekt men steeds kalm en
bedaard, en niet langer dan een bepaalden tijd. Voor grijsaards heerscht er groote
eerbied. De jongeren staan voor hen op, gaan voor hen uit den weg, en vergeten niet
hen te raadplegen.
Sterft zulk een vorst, dan rouwt, met vrouw en kinderen, het geheele volk twaalf
maanden over hem, met afgeschoren haar, terwijl zij hun hoofdtooisels als bewijs
van rouw in een naburige rivier werpen, blootshoofds en met den baard geschoren.
In dit geheele jaar besmeert niemand zich met ook maar de minste boter of vet, en
in de eerste maand durft men geen room eten, maar voedt men zich slechts van brood
en vleesch.
Een doode door de deur der hut, die, zooals ik reeds zeide, bijna altijd Oostwaarts
ziet, weg te dragen, dat is hun een gruwel; maar men maakt aan den anderen kant
een gat, en draagt dan het lijk, op een horde als op een baar gelegd, met vier of
somtijds meer sterke mannen als door een achterdeur naar buiten, gebruikende de
dragers hierbij hun handen in plaats van hun schouders. De rest volgt in een optocht,
en de baar laat men bij het graf staan.
Bij de Magosen verbranden, als iemand overleden is, zijn bloedverwanten zijn
hut1), niet ongelijk aan onze hooimijten, en somtijds met leem bestreken en met gips
aan de van horden gemaakte wanden, met al de meubelen, kleederen en opschik, als
zijnde dit alles onheilspellend, en om de meening te weren als werd de besmetting
der ziekte in stand gehouden; en zij verwisselen dan verder, niet zonder wigchelarij
hun plek. Zijn wapenen echter, en de verdere potten en gereedschappen van koper,
ijzer of ivoor worden, als vrij van de besmetting, na door het water van mannen
gereinigd te zijn of een paar maanden aan regen en lucht op een begroeide plek te
hebben blootgestaan, het eigendom der erfgenamen.
In het beheer van zijn huis wordt een overledene door zijn oudsten zoon opgevolgd,
die dan er zich op toelegt om zijn vader in leefwijze

1) Het Latijnsche woord beteekent geen hut maar een ketel; maar er is een plaats bij een ouden
dichter waar men het als badkamer kan opvatten, en de schrijver kan er hier niet anders dan
een hut mee bedoeld hebben. - Vertaler.
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en zeden gelijk te zijn. Niet ver aflegt de lijkbezorger het lijk, gewikkeld in een kros,1)
in een diepen kuil, zittende op zijn achterste en met de knieën aan de kin, als het kind
in den moederschoot. Terwijl men dan van de lijkstaatsie en de bijstanders luid
geweeklaag en gekerm verneemt, en het geschreeuw der lijkklaagsters, die onder
nagemaakte tranen den lof van den doode verkondigen, afgebroken door snikken
weergalmt, wordt het lijk met aarde bedekt. Het graf siert men met een hoop
keisteenen en een of anderen hoogen balk als gedenkteeken. Bij de overbergschen
maakt een lijkoffer het einde der begrafenis uit.
Het graf verlatende bidden zij den overledene toe dat zijn gebeente zacht moge
rusten, en smeeken zij hem tevens om menschen en vee niet te schaden. Zoo dikwijls
zij het graf voorbijgaan leggen zij er een takje op dat zij in de buurt geplukt hebben,
of wel een bondeltje gras, en beklagen zij, neergebogen, het lot van den doode, hem
tevens herinnerende aan hetgeen voor het volk van nut is, en hem vragende waarom
hij liever, tot smart der zijnen, in het graf liggen dan herleven en voor hun heil zorgen
wil. Alles, zeggen zij, is sedert zijn dood snel achteruit gegaan; en smeekende dat
hij toch eindelijk, hun onverdiende smart met medelijden aanziende, hen helpen zal,
gaan zij van het graf huns weegs.
Wie zich slecht en in strijd met het volksbelang gedragen heeft, dien werpen zij
met het hoofd vooruit in een spelonk of dierenhol, zonder dat iemand hem betreurt,
en bedekken hem onder scherpe woorden met steenen.
Als men terugkomt van een begrafenis wascht men zich terstond in het water van
een stroom of poel af, en dan loost de oudste in jaren, terwijl zij binnen een hut in
een kring op den grond zitten, zijn water op hen als reinigingsmiddel. Daarop velt
men als offer voor deze bijzondere gelegenheid een schaap of rund, en al wat in de
maag en de ingewanden van dit dier gevonden wordt er uitnemende, besprenkelen
zij in hun bijgeloof daarmede zich zelve, hun vee en hun hut, en verteren al het
vleesch in een lijkmaal.
Van de goederen van een doode erven al de zoons gelijke aandeelen. Zijn er geen
zoons dan erft de naaste bloedverwant van den overledene, en wel de broeders, niet
de vader. Eindelijk roept men een vreemdeling op, want de dochters zijn altijd van
de erfenis harer vaders en broeders uitgesloten. Trouwens worden naar het oudste
volkenrecht die babbelaarsters voor de verste leden van de familie gehouden en
gering geacht.

1) Mantel van dierenhuid.
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Allen kleeden zich in de huiden van leeuwen, tijgers, luip aarden, wilde ezels, schapen
en andere wilde en tamme dieren, door hun looiers bereid en met vet en smeer lenig
gemaakt, met barbaarschen tooi en als in herdersmantels. Nu en dan keeren zij ze
binnenste buiten, en zij zijn er zeer op gesteld om hun eigen huid te houden en de
oude niet weg te doen. Nu en dan heb ik echter een voorvechter van grooten moed,
of iemand die zich door hoedanigheden van lichaam en geest, door rijzigheid en
afkomst, boven andere onderscheidt, in een bont en uit stukjes zamengesteld vel
gezien.
Naar de manier van alle Afrikaansche en Aziatische volkeren wrijven zij hun
leden, net als met olie, met elke soort vet tegen de werkring van hitte, koude en
kwalen in. De stank dien onze landslieden hun ten laste leggen is niet aan vuiligheid
maar veeleer aan het kruid buchu, bij de kruidkundigen in Europa wel bekend, toe
te schrijven, dat zij met steenen fijn wrijven en dan als poeder, zoowel om zijn
welriekendheid als omdat het de gezondheid bevoordeelt en als amulet beschouwd
wordt, op hun hoofd strooien en dit er mee besmeren. Wie pas in het land komt vindt
den reuk leelijk, maar als men er aan gewend is acht men het kruid welriekend en
aangenaam.
Ook het kruid dat zij Daggha noemen houden zij in eere. Zij maken van de
wortelvezels een koekje niet grooter dan een rijksdaalder, en kaauwen het even als
de Indiërs opium of de Egyptenaren een ander kruid. Zij worden er slaperig maar
nooit woedend van.
Even zoo waardeeren en gebruiken zij het kruid Cannah, wellicht de hennep der
onzen. De zaden lijken, zou ik zeggen, veel op die welke ik eenmaal te Madrid in
een schotel warmoes, met peper en zout gestoofd (canamonas noemen het de
Spanjaarden), geproefd heb.
Van landdieren, vogels en waterbewoners, tam zoo wel als wild, is er een onmetelijk
aantal, als bevond men zich in een menagerie. Om slechts één voorbeeld te geven
zal ik vertellen dat er somtijds over de duizend olifanten in één kudde grazen, waarvan
sommige zoo groot dat ik een hunner tanden (ik zou ze liever hoornen noemen) 130
pond heb zien wegen. Ook het aantal slangen, amphibiën en insekten is niet geringer,
welker geslachten, meerendeels vier of meer soorten tellende, en aan de onzen
meerendeels even onbekend als aan alle schrijvers, ik met verbazing heb
waargenomen. Opdatik niet schijnen moge ongeloofelijke dingen te vertellen kan ik
u verzekeren dat heel wat getuigen mij hetzelfde verteld hebben, en onder anderen
dat zij dieren gezien hadden met paardenkoppen, een langen hals en korten staart,
en verder naar olifanten in vorm en grootte gelijkende,
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van bijna ongeloofelijke snelheid en zoo mak dat men ze getemd zou achten. Dan
heb ik van sommige lieden die ik gaarne vertrouw vernomen dat zij eenhoorns gezien
hebben, in grootte en leden aan een paard gelijk, met een hoorn lang en dik als een
arm op het voorhoofd, en zeer woest. Andere geloofwaardige lieden verhalen dat
men er tweehoornige paarden vindt, even woest en prachtig van vorm. Eenigen
beweren fraaie en groote wilde paarden in scharen te hebben zien weiden, sommigen
witter dan sneeuw, andere zwarter dan houtskool, nog andere wit met zwarte manen
en staart en omgekeerd, alle fraaier dan Spaansche paarden, en zoo snel dat men ze
met Pegasus kan vergelijken. Dan heeft men den wilden ezel, even snel en fraai, over
het geheele lichaam met strepen van twee duim breed, wit en zwart, van de ooren
tot den staart en de hoeven netjes geplaatst. Alleen de grootte zijner ooren
onderscheiden hem van een paard. Wellicht was het zulk een ezel dien Absalom net
vóór zijn dood besteeg.
In de zeekoe, een ontzettend groot beest, dat den aard heeft om in het water en op
het land te leven, heb ik opgemerkt dat haar bovenste kaak, even als die van den
krokodil, zich beweegt. Men zegt dat haar vet als men het kookt en drinkt
verschillende kwalen geneest.
In den snuit van een gevangen wild zwijn heb ik een krommen hoorn, niet langer
dan een vinger, en somtijds zelfs twee gezien. Evenzoo heb ik drie of meer wilde
varkens gezien die onder de aarde leven en aan Europeanen onbekend zijn. Men
noemt ze aardvarkens, en zij wegen elk honderd pond of meer. Hun ooren zijn groot
en als die van ezels, hun snoet is lang, en in kop, borstels en lichaamsbouw lijken
zij zeer op varkens; maar hun staart is dik, recht, kegelvormig, in een punt uitloopende
en twee voet lang, en zij hebben geen tanden maar gevaarlijke en mesvormige nagels,
vier aan de voor- en vijf aan de achterpooten, waarmede zij zich tegen alle aanvallen
verdedigen, en tevens zich hier en daar op de hoogte holen graven, dikwijls met den
ingang, die zoo naauw is dat zij zelve er naauwelijks door kunnen, naar het Oosten
gekeerd, en met een zachte helling, die eenige ellen ver recht doorloopt, steeds wijder
wordende, totdat zij aan het einde zich een leger bereiden groot genoeg voor een
mensch, rond en hol, en dat zij uithollen met hun achterpooten, terwijl zij met de
voorpooten de aarde uitwerpen. Daar houden zij zich over dag schuil, maar 's nachts
gaan zij hun aas zoeken en voeden zich met mieren, die zij met hun eieren ophalen
met hun dun-
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ne ellenlange tong die zij in de mierenhoopen steken. Dit is, verbeeld ik mij, de reden
waarom ik hun vleesch laf en smakeloos heb gevonden. Sommigen hebben mij verteld
dat zij er gezien hadden die driemaal zoo groot waren.
Bij proefneming is opgemerkt dat de tamme paarden door duurzaamheid,
flukschheid en schoonheid zich onderscheiden die op last van de gezaghebbers der
Kompagnie uit Perzië en Java tegen hooge prijzen hier zijn ingevoerd, en die wij
zoozeer door voortplanting zien toenemen dat eenige boeren hier met vier, ja, als
vorsten, met zes paarden rijden en er somtijds tien, tot verschillende doeleinden, op
na houden, en dat de Kolonie jaarlijks twee kompagnieën dragonders onder de
vaandels, op den wenk der officieren zamen met vier afdeelingen voetvolk hun plicht
vervullende, monstert. Buitendien brengt deze streek sterke runderen voort, in snelheid
gelijkstaande met die welke de Indiërs bij den Ganges hebben. Ten slotte moet ik
nog vermelden die schadelijke wilde honden, die in troepjes van tien en twintig heen
en weer jagende de schapen en kalven die zij ontmoeten deels verscheuren, deels
aan uiers en buiken met hun scherpe tanden wonden, en in een oogenblik een geheele
kudde te gronde helpen, zoo niet de zorg der herders en de trouw der herdershonden
hen afweert.
Over den tweehoornigen renoster, den eland, den buffel, het wildebeest1) en andere
dieren te schrijven acht ik overtollig, opdat niet zoovele en zoo groote beesten u
mogen vervelen. Slechts dit wil ik er bijvoegen dat sommigen, volgens hun eigen
verhaal, na een pint van het bloed van een dezer dieren, terstond nadat zij gevangen
waren, gedronken te hebben, ten deele van langdurige ziekten genezen zijn. Ook wil
ik dat gij weet dat men hier geenerlei dier heeft gezien dat niet door braden voor den
mensch bruikbaar wordt.
Niets is gezonder dan de koelte, niets zuiverder dan de lucht die men hier heeft.
Niets is gematigder of zachter dan een hemel die zelden onweer of koude baart, zoo
men slechts de koude winden en stormen van het zuiden die hier woeden en den
jaarlijkschen regenwind uitzondert; want als dezen waaien ziet men somtijds de
naburige bergen met sneeuw bedekt, die eenige dagen liggen blijft, en dat wel, wat
vreemd is, in het hart van December, als de zon hier het hoogste staat. In July heb
ik hier ijs en in de de dorpen hagel gezien, welke laatste hier onlangs zoo erg is
gevallen dat een jonge en veelbeloven-

1) Of met het Latijnsche woord werkelijk het ‘wildebeest’ bedoeld is, dat laat zich niet best
uitmaken. (Afrikaans voor gnoe).
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de zoon van zekeren burger, die vier mijlen van de Kaap, door een slaaf vergezeld,
door een eenzame plek naar huis ging, met zijn begeleider door koude is omgekomen.
Voorts is de strijd der winden hier zoo groot dat ik vier schepen in onze haven ten
anker liggende tegelijk het een tegen den Oosten-, het ander tegen den Westen-, het
derde tegen den Noorden- en het vierde tegen den Zuidenwind heb gekeerd gezien.
Ook is hun ongestadigheid zeer groot, daar zij elkander somtijds op denzelfden dag,
elk op zijn beurt, vervangen; en hier is ieder het mee eens, want allen die hier varen
getuigen dat zij bij het omzeilen der kapen dikwijls de grootste veranderingen van
wind hebben opgemerkt.
Het veld, hoe verder men van hier gaat, is des te meer grasrijk en geschikt voor
landbouwers, vol kudden beesten en schapen en allerlei wilde dieren, als was het een
diergaarde; en de bergwouden zijn zoo vruchtbaar in groote dieren dat een mensch
weinig gevaar loopt van den leeuw en andere roofdieren, zijnde hun buit steeds nabij
van tamme en wilde dieren, die zij gemakkelijk en met minder gevaar kunnen
aanvallen dan zij gewapende mannen kunnen belagen.
Men heeft hier steengroeven en bergen vol verschillend metaal. De grond is
somtijds rijk aan edele steenen, en praalt met schaduwrijke bosschen en hooge en
dikke boomen, recht geschikt voor het bouwen van huizen en schepen. Hierbij komen
andere boomen, welker vruchten men ongetwijfeld door aankweeking bruikbaar zou
kunnen maken. Onder anderen heb ik hier wilde olijfboomen gezien en dikwijls heeft
men hier op olijfbouw aangedrongen, maar tot dusver is deze steeds - waarom weet
ik niet, - verzuimd. Wellicht is het omdat men den bouw niet kent, en men hier ook
niemand heeft die geleerd heeft olie te bereiden.
In onze buurt zijn de landen van zeer verschillenden aard, en aan één bergrug of
helling heeft men drie of vier soort aarde: hier de eene, daar de andere soort zand,
hier leem, daar drassigheid, modder, kiezelsteenen en rotsen. Mijns inziens ligt het
daaraan dat de grond niet te gelijk een rijpen oogst van koorn geeft maar dat er in
den tijd veel onderscheid bestaat, zoodat dan ook de boer zijn koorn niet op eens
maar naar mate het rijp is en voor den sikkel deugt, nu in deze dan in gene voor,
afsnijdt, het onrijpe veldgewas mijdende.
Zeldzaam verschroeit een te erge zonnehitte akkers of weide, en zeldzamer is
verschroeiing door rijp. De Naturellenvrouwen van het binnenland delven den grond
niet met houweelen of spaden maar
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met een hak,1) en dit blijft haar gewoonte door het lange gebruiken het voorbeeld der
vaderen.
De onderbergsche Naturellen verhuren hun arbeid voor matig loon en werken op
slaafscher wijze dan heloten, hun handen, schoon aan werk ongewoon, er fluks
aanslaande. Als veeartsen weten zij brandzieke2) schapen spoediggezond te maken,
en zij zijn zeer knappe schaapwachters Zij richten ossen voor den veldarbeid af,
weten hoe zij trekdieren moeten in - en uitspannen en zijn uiterst bekwaam in het
mennen van wagens en karren Sommige hunner zijn knappe ruiters, en kennen zoo
zeer de kunst om hun paarden te wenden en te doen rennen dat men meenen zou een
kozak voor zich te hebben.
Het wegloopen van dienaren en slaven keuren zij af, en gaarne helpen zij ze voor
een belooning opvangen. Als dragers, loopers en postboden zijn zij zeer trouw; als
houthakkers, steenbakkers, koksjongens, mijnwerkers en persers arbeidzaam. Een
woest en begroeid land weten zij te zuiveren, en als zij de klippen er uit hebben het
te delven met houweel of spade. Zij zijn wakkere ploegers en zaaiers, knap in het
trekken van voren en in het eggen van den grond. Met hun harken halen zij het
onkruid uit akker, wijngaard en tuin, en bij den oogst, waarin zij onvermoeid zijn,
doen zij grooten dienst. Bij die gelegenheid omkransen zij het hoofd met klimop en
slingerplanten, ten einde de kracht der zonnestralen te breken; en men zou zeggen
dat men een troep Bacchische feestvierders in onze Naturellen zag, zoo niet genen,
met de rechterhand den beker zwaaiende, dronken van den wijn waren, terwijl dezen,
met den sikkel in de eene hand en de andere aan de halmen, zich flink als maaiers,
dorschers en wanners in het zweet werken.
Hun vrouwen en dochters zijn vrij trouwe waschvrouwenen vrij oplettende
kindermeiden. Schotel wasschen en pottenschuren, vuil wegvegen en afkrabben,
houtsprokkelen en vuur aanmaken, dat kunnen de keukenmeiden goed die bij de
Nederlanders voor weinig loon dienen. Het is duidelijk dat, zonder het werk van al
die dienstboden, onze boeren, hoe wakker ook, meer moeite met hun landbouw
zouden hebben; maar helaas! als naar gewoonte door hun te groot geluk bedwelmd,
worden velen, hun winst zonder arbeid of moeite makende, geheel verslapt.
Het zal u niet onaangenaam en ook niet te onpas zijn als ik u vertel dat ik een
Hottentottin heb gezien aan wie een Nederlander voor haar dagelijksch kombuiswerk
overgeschoten kost placht te geven. Vroo-

1) hak, een werktuig als de patjol in Oost Indië.
2) Schurftig.
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lijk, net als een klokhen die haar kuikens lokt, riep zij dan haar stamgenooten zamen
en verdeelde onder hen wat zij bekomen had als in een uitdeelingskantoor, voor zich
naauwelijks een bete bewarende. Allen zijn trouwens op die gemeenschap van
goederen gesteld, zoodat een aangestoken pijp van den eenen mond naar den anderen
gaat tot de tabak in rook en asch is opgegaan. Dien wedijver om goed te doen moeten
de Christenen van zulke barbaren leeren!
Voor het besproeien van den grond is er geen gebrek aan bronnen, beekjes en
rivieren van helder en gezond water, welks doorzichtigheid en lekkerheid mijn dorst
dikwijls zoo gewekt of vermeerderd heeft dat men denken zou dat ik onder de bende
Gideon's bij haar laatste keuring diende.1)
De grond is vruchtbaar in koorn en druiven, en brengt alles voort wat men voor
dagelijksch gebruik of als voorraad noodig heeft; ook tabak, even goed als die van
Amerika, als hij goed wordt gebouwd. De oogst is overvloedig en somtijds
veertigvoudig. Uit één tarwekorrel tel ik 99 halmen en even vele aren, in een gerooste
aar 75 korrels, wat een verbazende, Sicilië evenarende, vruchtbaarheid is.
Van geloofwaardige lieden heb ik vernomen dat er ruime velden zijn van wilde
uien en andere eetbare gewassen, en groote plekken met wateruitjes(?), look, sjalotten,
kaardendistels, uitjes en wilde prei; en zelf heb ik akkers gezien vol paardenbloemen,
die ik dikwijls geplukt heb om er molsla van te maken, benevens zuring en wilde
aspersies van verschillende soort.
Mij zijn akkers getoond die twintig jaren geleden en wellicht van de schepping
der wereld aftot op dien dag, woest en van natuur noch door menschenhand vruchtbaar
waren, en thans, in dien heelen twintigjarigen tijd slechts twee- of driemaal braak
gelegen hebbende, zonder eenige bemesting en na net maar licht beploegd te zijn,
tarwe in rijken oogst hadden gedragen, en tevens een prachtig veldgewas beloofden.
Ik herinner mij dat een rijs van een appelboom, van twee voet, in den grond
gestoken en opgegroeid, een jaar later gebruikt werd om er een ander op te enten, en
dat weder een jaar later men er rijpe vruchten aan vond. Men vertelt van een wijnstok
die in Junij geplant, in den volgenden December druiven in overvloed heeft
voortgebracht; en het is een uitgemaakte zaak dat alle vreemde gewassen die Europa,
Azië en Amerika voortbrengen, met weinige uitzonderingen, hier in ons Kaapland
tieren en de hoop van den boer niet bedriegen.

1) Richteren 7. vs. 5 en 6.
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Kopkool en boerenkool van zulke grootte heb ik hier gevonden dat zij bijna een ketel
vulden; en knolkool(?) niet kleiner, zoodat ik, moede van het wandelen, er op een
als op een stoeltje kon neder zitten. Biet heeft men in mijn bijzijn uit plantenbedden
gegraven die zoo lang en dik als een mansarm was; en andere groenten groeien niet
alleen even welig maar zij zijn ook uiterst smakelijk.
De wijnstok brengt hier zoo rijkelijk vruchten voort dat uit 800 uitgelezen stokken,
zoo als ik van een ordentelijken boer vernam, in één wijnoogst zes oxhoofden lichtof donkerroode of wel gele wijn gevuld waren. Algemeen is men hier van oordeel
dat onze inlandsche druif zoo zacht is dat zij aan hen die er zich aan te buiten gaan
niet kwaad doet, al eet men er nog zoo veel van. Ja, als lieden hier komen die door
een lange vaart ziek en afgetobd zijn, of zelfs aan rooden loop of andere darmkwalen
lijden, dan geneest de druivenkuur hen dikwijls vooral als zij met de beziën de huid
er van, en tevens een stukje brood, opeten.
Voorts is dit land bijna altijd in lentetooi door zijn veldbloemen, aangenaam om
te ruiken en plezierig om te zien. Bergen, heuvelen, valleien, weiden, bosschen en
alle plekken zijn zoo vol van kruiden, heesters en welriekende planten dat ik, als ik
het grasrijke Spanje met de vruchtbaarheid van deze streken vergelijk, achten zou
dat het meer van de woestijnen van Arabië of Libye had. Al die geur, die mij zoo
aangenaam is dat ik somtijds gewenscht heb niets dan neus te zijn om er het volle
genot van te hebben, overtreft evenzeer allen Arabischen wierook, alle Italiaansche
en Spaansche parfumerie, als een roos een goudsbloem. Dit alles getuigt, door zijn
volledigheid, keurigheid, verscheidenheid en luister, van de hand des Almachtigen.
Het roept ons toe dat God hier werkzaam is, en bij de jaarwisseling herboren wordende
leert het door geen onduidelijk zinnebeeld de opstanding des menschen uit de dooden.
De boer behoeft hier niet zeer bang te zijn voor sprinkhanen, hagel, brand in het
koorn en andere onheilen die den oogst schaden. Vogels plunderen echter nu en dan
veld, wijngaard en tuin, als zij niet door de schranderheid van hen die er naar kijken
en vooral door de wakende zorg der Naturellen worden afgeweerd. Voorts heeft men
wormen, duizendpooten, galwespen, kool- en wijngaardrupsen, torren en andere
insekten, soms zoo klein dat men ze naauwelijks zien kan, die nu en dan den wijnstok,
het jonge en zelfs het opgeschoten koorn, boomvruchten, erwten en dergelijke
opvreten, en met hun wormsteken de hoop deslandmans op treurige wijze teleurstellen.
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Geen of althans weinig belasting is hier den boer opgelegd. Zijn koorntienden, naar
het ingezamelde en behoorlijk nagetelde koorn berekend, betaalt hij eerst in het vierde
jaar nadat hij den grond van op zijn hoogst zestig morgen1), somtijds niet afgemeten,
die door de gezaghebbers onzer Kompagnie aan elk zonder betaling wordt toegekend,
is gaan bouwen.
Ik ken een werk- en spaarzaam Kolonist die in 1672 hier uit Europa aankomende,
een droge keel, een leege kist en niets dan een bundeltje aanbracht, en die thans, hier
burger geworden, baas is van drie of vier plaatsen, van woningen voorzien(?) en zeer
bruikbaar, van een zeer wel ingericht huis, van meer dan 8000 stuks groot en klein
vee, en van dertig slaven, terwijl nog tien of meer Europeanen bij hem dienen, en
hij met dezer hulp somtijds een tarweoogst van over de duizend mudden en van zijn
wijnoogst meer dan dertig oxhoofden van den lekkersten wijn maakt. Al wat hij
aanvaardt neemt toe als werkten er bijen aan, en hij heeft niet alleen overvloed maar
ook geniet hij hooge eer en bezit hij tal van vrienden. Geld en gouden zilverwerk
heeft hij in menigte, en in weinig jaren is hij schatrijk geworden, zoodat ik niet geloof
dat Europa in onze dagen een boer heeft gezien die gelukkiger en rijker is. Dat wint
men als men op zijn beroep past! Er zijn hier meer burgers hem in rijkdom en aanzien
gelijk, en aller grond zou men met goud bevloerd zien, zoo zij voor hun zaken met
dezelfde oplettendheid en naarstigheid zorgden. Maar ach! de meesten zoeken op
allerlei manieren geld te maken, geen bedrog ontziende en tuk op winst, en daar zij
niet weten wat hun goed is gaat het met hen: zoo gewonnen zoo geronnen. Anderen
willen steeds meer naar mate zij meer hebben, en hun gouddorst neemt toe met hun
rijkdom, waartoe zij alle wegen kennen en waar zij alles voor doen. Dat rijkdom
verderf baart en het kwade aantrekt zoo als de Noordewind de wolken, dat is zoo
klaar als de dag, en er is geen voorbeeld dat hun goederen op hun kleinkinderen
vererfd zijn. Naakt zijn zij hier geboren, en door Gods rechtvaardig oordeel sterven
zij meest naakt op het bloed der Kolonie terende, en, na al hun goederen verspild te
hebben, even verzwakt als onmatig.
Meer dan veertig schepen, zoo wel van onze Kompagnie als van verschillende
natiën, komen hier jaarlijks voor anker, welker bemanning, het lichaam plegende,
den inwendigen mensch versterkende en

1) Er is hier een schrijffout die zich op twee wijzen laat verbeteren. De eene geeft de vertaling
als hier boven; volgens de andere zou men ‘van zestig en meer morgen’ moeten vertalen.Vertaler.-
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voorraad opkoopende, gemiddeld wel duizend rijksdaalders aan brood, vleesch, wijn,
bier, groente en anderen kost zoowel als koopwaren met milde hand besteedt, en van
duiten beroofd vertrekkende, de Kolonisten geen gevoel van gemis achterlaat, behalve
dat zij vreezen hen volgens afspraak maar niet naar wensch verrijkt weldra zullen
zien terug keeren.
De taal der Hottentotten heeft, naar mijn oordeel, iets van het Hebreeuwsch, want
zij schijnt zamengesteld uit keel-, lip-, tand- en tongletters en andere die het een
welbespraakten mond lastig maken en door ons moeielijk kunnen worden
uitgesproken. Waarschijnlijk heeft men verscheiden dialekten en blijft zij niet
dezelfde, want van sommigen die tot het binnenland zijn doorgedrongen heb ik
vernomen dat zij volken ontmoet hebben verschillend in taal, en slechts door tolken
met elkander verkeerende, terwijl het ook wel gebeurde dat men enkele woorden
van elkander kon verstaan, maar verder door wenken en teekenen met elkander
handelde.
Ik heb een lijstje gemaakt van zekere woorden en dingen die reizigers het meeste
noodig hebben, in de taal van die inboorlingen die een eind ver van hier wonen; en
dit zal onze reizigers als zij bij toeval daar terecht komen of er expres heen gaan, tot
zeker nut zijn. Voor zoo ver men bij gissing kan nagaan is die taal ontwikkeld en
rijk. C a y e m a n s i n e b.v., beteekent een schip en is zamengesteld uit c a y e , huis,
en m a n s i n e , water, zoodat het eigenlijk een huis op het water te kennen geeft. Ook
in andere woorden vindt men een dergelijke woordvorming.
Niet nutteloos schijnt het mij toe om hier bij te voegen een lijst van getallen tot tien
toe zoo als men ze zoowel bij de Magosen als bij onze Naturellen vindt ten einde
beiderverschil duidelijk worde, en eenmaal een tweede Bochart1), als hij er lust toe
heeft, gelegenheid vinden moge om als kenner van vreemde talen naar hun oorsprong
onderzoek te doen: Zij is dan als volgt:Magosentaal
Mounje

Kaapsch Hottentotsch.
een

Chui

Mabile

twee

Kham

Matato

drie

Nhona

Seim of Mano

vier

Haka

1) Een bekend Orientalist wiens werk over de dieren van den Bijbel grooten invloed op
Oostersche taalstudiën geoefend heeft.- Vertaler.
Samuel Bochart (1599-1667) bestudeerde de Arabiese handschriften van Christina van
Zweden. Hij bracht veel, terecht of te onrechte, tot Phoenicies terug.
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Magosentaal
Meslano

Kaapsch Hottentotsch.
vijf

Kourea

Mestandato

zes

Nanni

Hounje

zeven

Hunkon

Ulnana

acht

Kheysi

Pete

negen

Ghasi

Chiumi

tien

Gissi

Chiumi Mabile

twintig

Khamgissi

Chiumi Matato

dertig

Nhonagissi

Mijns bedenkens zullen onze landgenooten hier spoediger en gemakkelijker de
Hotttentotsche taal aanleeren dan de Hottentots behoorlijk Hollandsch zullen spreken.
Dit is verkeerd, daar de Nederlanders behoorden te weten hoe vast een band de
gemeenschappelijke taal is, en hoeveel dit helpt om de volkeren rustig te houden, en
zij niet alleen het beproefde voorbeeld der oude Romeinen in hun provinciën maar
ook vooral dat der Spanjaarden en Portugeezen in Oosten Westindië voor zich hebben.
Maar ik schaam mij te moeten schrijven dat ons volk meer denkt aan rijkdom en
weelde dan aan het openbaar belang. Terwijl zij met recht al hun zorgen, nachtwaken
en gedachten aan het heil van dit Gewest moesten wijden, en van de Spanjaarden
konden leeren hoe men met hulp van boven de grondslagen van Koloniën legt, door
aan den Drieeenigen, Hoogsten en Besten God een tempel te wijden, en zich voor
oogen te houden dat slechts zij die den hemel eeren voorspoed genieten, en dat men
in plaats van al dadelijk galgen op te richten tot bedwang van misdaden, het heil van
den Staat, volgens eed, het hoogste moet achten, zoeken zij in woesten loop, spottende
met het gezag, de bevelen en de instellingen van de gezaghebbers onzer geheiligde
Kompagnie, door alle middelen, booze zoowel als goede, geld bijeen te schrapen,
achten zij deugd minder dan den penning, en op echt gereformeerden (haast had ik
gezegd ‘gedeformeerden’) trant hechten zij, als hielden zij zich aan Calvijn, niets
aan goede werken en alles aan genade, niets aan deugd en nog minder aan verdienste,
wel onbekend met het vaderlandsche recht, maar goed bekend met de vormen van
overeenkomst die men d o u t d e s en f a c i o u t f a c i a s betitelt. Van daar komt
het dat, zoo als men zien kan, hun bestuur door domheid zoowel als despotisme zich
kenmerkt, want de raven kunnen doen wat zij willen en de duiven worden berispt,
de schuldigen worden beschermd en de onschuldigen vervolgd, en misdaad vindt
altijd een muur om achter te schuilen. Verwonder u dus niet als ik zeg dat ik
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meer bewijzen van blijkbare godsvrucht, braatheid, dapperheid, edelmoedigheid en
andere deugden in één dag in Europa heb gezien, dan ik, in al de ambten die ik onder
de Kompagnie bekleed heb, bij mijn makkers heb opgemerkt, met uitzondering
natuurlijk van de weinige uren die ik in de openbare godsdienstoefening doorgebracht
en die ik aan het gezelschap van zulke edele mannen heb gewijd als de heeren Van
Reede, Van Goens, Van Beveren, Van Rhee, Heinsius, Paets, (trouwe beoordeelaars
mijner daden) en anderen door geboorte, geleerdheid en verdiensten uitstekend, iets
wat ik zoowel om hun groote ondervinding in de zaken onzer O.I. Kompagnie als
ook vooral om hun bijzondere genegenheid jegens mij deed. Al moet het heelal op
mij neerstorten, al weet ik dat ik mij alle menschen tot vijanden zal maken, zal ik
vrij uit spreken, al is het ook met voorbehoud van het toezicht dat een onberispelijk
man over mij voeren mag, en zal ik een kat een kat noemen. Zoover, Eerwaarde heer
is hier alles gekomen dat nergens trouw veilig is, dat geen man van zijn vrouw, geen
vrouw van haar man, geen zoon van zijn vader en geen vader van zijn zoon, geen
gastvriend van een gastvriend en geen schoonvader van zijn schoonzoon zeker is,
en dat zelfs onder broeders zelden goede verstandhouding bestaat. Brave lieden zijn
er niet meer dan Thebe poorten, dan de Nijl monden heeft, en geen zoo vloekwaardig
onheil is er dat den eenen mensch niet van wege den anderen bejegent, zoodat men
zelfs voor het zwaard aan zijn eigen zijde bang begint te worden. Maar laat ik tot
mijn onderwerp terugkeeren.
Ik moet niet verzwijgen dat onder de Hottentots, even als bij de Israëlieten neef
en nicht in den vierden graad verwant. broeder en zuster heeten.
Geen kunsten, geen ambachten, geen voor loon werkende ambachtslieden heeft
men onder hen, en ieder maakt zijn eigen gereedschap. Boeken en letteren kent men
niet, en alles is in de diepe duisternis der onwetendheid gedompeld. Toch heb ik,
met den Portugees Nicolaas Almeida, van Mozambique geboortig en hier gekomen
met het Britsche schip J o h n a n d M a r e y , veel sprekende, van hem onder andere
belangrijke resultaten van zijn onderzoek ook dit vernomen dat hij bij Delagoa Baai,
aan den kant van Ethiopië, op de steenen van een groot gebouw, ineengezet als wilde
men een zegeteeken oprichten, schriftteekens gezien had aan geen zijner Europeesche
makkers bekend; en ik geloof dat men mij niet aan onbedacht geloof zal schuldig
kennen als ik de gissing waag of men hier niet het op zoo veel plekken gezochte
Ophir van Koning Salomo

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

300
kan vinden. Te meer daar dezelfde Nicolaas tot mijn verbazing beweerde dat hij
aldaar zooveel bewerkt en onbewerkt goud had gezien dat de schatten van den
Amerikaan Atubaliba (Atahualpa?) er mee vergeleken zijnde veel minder schenen,
en dat hij eenmaal een os dien hij geslacht en in stukken verdeeld had aan Ethiopiërs
had verkocht en er twintig, ja dertig pond goud, onbewerkt maar uiterst zuiver1), voor
gekregen had.
Deze man vertrekkende uit het aan den Koning van Portugal behoorende kasteel
M g o m a , gelegen in het land S y m b a o , kwam na net 12 dagreizen gemaakt te
hebben in de hoofdstad van dit land M a m b o n i genaamd, waar het hof is van den
machtigen Koning S a n g a c a t t o . Deze had bij zijn honderd of meer bijwijven drie
veelbelovende zonen, die vrij goed Portugeesch konden spreken, lezen en schrijven,
en die dit te danken hadden aan de bijzondere goedheid van Emanuel Pereira, aldaar
Gouverneur namens den Koning van Portugal, die hun ook het dragen van
Portugeesche kleeding en andere wetenswaardige dingen geleerd had.
Zekere Godheid, M e s s i m o genaamd, vereeren zij met groote naarstigheid in
de bosschen, en er bestaat weinig twijfel of men zal hen weldra in de Christelijke
godsdienst kunnen inwijden. Wie op echtbreuk betrapt wordt dien dooden zij met
de echtbreekster, en dezelfde straf passen zij ook toe op moord, roof en diefstal,
terwijl zij de goederen der schuldigen verbeurd verklaren.
Hij beweert dat hij op het land en in de zee bij Kaap Corrientes, aan het Zuideinde
der Straat die Afrika van het eiland Madagascar (wellicht het Menuthia van Ptolemeus)
scheidt, dieren gezien heeft die in beide elementen leven, roodachtig en op het land
weidende nabij komende aan Meerminnen, omstreeks twaalf voet lang en naar
evenredigheid dik, met een varkenskop en, in plaats van armen en beenen, een soort
van vinnen of punten als die van zeeschildpadden, van voren naar een mensch, van
achteren naar een visch lijkende, en met een vischstaart. Dikwijls had hij ze een gesis
hooren uiten, zonder dat zij een ander geluid gaven, Wat de verborgen deelen betreft
leken mannetjes en wijtjes op den mensch en hun vleesch had meer van rundvleesch
dan van visch. In beide kaken hadden zij twee tanden van een span lang, en slechts
twee duim buiten het tandvleesch uitstekende. Ik herinner mij dat zulke tanden mij
eens door een En-

1) Hier vlecht de schrijver een gissing in die in de vertaling zich niet goed laat weergeven. Fijn
goud wordt bij oude schrijvers o b r y z u m genaamd, en dit woord bezigende vraagt de
schrijver of dit niet met den naam Ophir in verband staat.- Vertaler.
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gelschman getoond zijn, en van sommigen heb ik vernomen dat menze te Mozambique
voor hooge prijzen koopt, daar men beweert dat zij een uitstekend geneesmiddel zijn,
bepaaldelijk, als men dit gelooven wil, tegen het pootje.
Het spijt mij dat toen ik van hier in de ‘Purmer’ naar Indië vertrokken was, en aan
Kaap Corrientes voor anker lag, en bij mijn terugkomst langs die kust in de
E e n h o o r n ik niets van dat alles gezien heb, behalve een ontzettend grooten
walvisch, die het schip van voortot achtersteven eenige malen rondzwom, als wilde
hij het zijn kompliment maken. Hij was trouwens de voorbode van een vreeselijken
storm, die eenige uren later opkwam, en waar wij verscheiden dagen heen en weer
door werden geslingerd.
De eigen broeder van dezen Nicolaas, Mattheus Almeida te Mozambique in
Portugeeschen dienst, met zijn loon niet tevreden maar dorstende naar goud, is met
50 Portugezen en 600 inlandsche onderdanen van den Koning van Portugal, allen
welgewapend en gereed om buit te maken, van de rivier Sena tot naar Niemba, twintig
dagreizen ver in Noordelijke richting, doorgedrongen, en daar door de inboorlingen,
die moed bezaten en voor lijf en have strijden moesten, met zijn kameraads in een
gevecht gedood.
Wat had men hier een zielenoogst voor Christus kunnen maken! Welk een ruim
veld voor prediking! Zoo slechts allen, hun eigen voordeel daarlatende, tot
verheerlijking van God voor het algemeene welzijn werkten. Maar ach! meerendeels
wordt men van het gezag van godsdienst en plicht tot winstbejag door allerlei
kunstgrepen gebracht. Sommigen van hen dien dit gebeurt spelen twee of drie rollen,
terwijl zij wegens armoede des geestes, zwakheid des verstands, gebrek aan verdienste
en aan de beschaving door deugd verleend, naauwelijks tegen één zijn opgewassen.
Verwijder u, o schaamte, naar de bosschen, en leer de barbaren dat schijn bedriegt
en zij er dus niet aan hechten moeten!
Het bestek van een brief laat echter niet toe dat ik dit alles in geschrifte behandel;
en ik geloof dat ik al te ver ben gegaan met zulk een lang epistel te schrijven. Maar
gij, die zooveel toegevendheid bezit, zult, nu gij een breedvoerig schrijven van mij
verlangt, mij wel vergeven als ik, uit verkeerden schrijflust, mij verder heb gewaagd
dan met het oog op uw oordeel en onzer beider leeftijd gepast is. Wat ik, hoe het ook
zij, in antwoord op uw vragen, of omdat het mij der vermelding waardig scheen, in
het Latijn geschreven heb zult gij niet versmaden, en er ook niet tegen hebben om
het met de cen-
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sorsvijl glad te maken, met uw frizeerijzer te branden, en den ongelijken stijl die mij
als de meeste reizigers kenmerkt, te vergeven.
Om in éen woord alles te zeggen: dit land heeft genoeg aan het goede dat het zelf
voortbrengt, en heeft, zoo lang men geen weelde verlangt, geen behoefte aan vreemde
waar of hulp. Zoo ver verspreidt zich de goedheid Gods, die overvloed van voedsel
aan de bevolking schenkt.
Buitendien nog dit. Omringd door den woesten Oceaan, die somtijds
paarlemoerschelpen, met amber en andere stoffen, op het strand werpt, is een
schiereiland door een enge landengte aan het vasteland verbonden. Dat schiereiland
heeft de Nederlander in het jaar 1651 onder aanvoering van Jan van Riebeeck, een
uitstekend man, bij rechtmatigen koop en volgens rechtsgezag bezet en van de
Naturellen verkregen.1). Dagelijks neemt het gebied toe in kolonisten, grondgebied
en rijkdom, maar in hoever dit geschiedt door betaling van een rechtmatigen prijs,
dat weten de verkoopers niet en de koopers willen er zich niet over uitlaten. Het is
genoeg dat er geen onrecht is gedaan aan hen die vrijwillig tot den koop toetraden,
en dat onze landslieden, van klein af beginnende, heeren zijn geworden van een
uitgestrekter land dan de geheele omvang der Nederlanden in zich bevat. Nog in de
kindsheid der volkplanting, terwijl men verstoord was over de gedurige rooverijen
der Naturellen, en zag dat dezen in hun trots vredesvoorwaarden verachtten, verklaarde
men hun den oorlog, en ondernam men een inval en plundertocht in het vijandelijk
gebied, soldaten en kolonisten zamen, en slechts een matige bezetting in het kasteel
achterlatende. De expeditie nam haar kans waar toen de Naturellen, vermoeid door
nachtelijke dansen, zoo als zoo dikwijls, bij het aanbreken van den dag in slaap waren,
en valt hen aan terwijl zij niets dergelijks vreesden en op beide ooren lagen te slapen.
Een deel wordt gedood, de anderen kiezen de vlucht. De Europeanen plunderen alles
en voeren, met groote marschen een menigte groot en klein vee weg. De Naturellen,
zich weder verzamelende, dringen op de terugkeerenden van achteren en in de flanken
aan, maar door onze ruiterij op de vlucht gedreven, nemen zij het besluit om, bij het
zien der morgenster, (iets waaruit men kan afleiden dat zij met de bewegingen der
sterren en de berekening van den tijd niet geheel onbekend zijn), ter rechter tijd met
al hun macht in vieren verdeeld op de legerplaats der onzen, kruipend en op den
buik, toe te snellen.

1) Voor juister bericht zie: ‘De Stichter van Hollands Zuid-Afrika’, passim.
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Volgens afspraak doen zij den aanval, maar een schildwacht die den vijand ontdekte
roept te wapen. De onzen rijzen op en weren den vijandelijken aanval met moed af.
Was de vijand toen verstandig geweest, dan had hij weldra de Nederlanders, zonder
zelf iets te lijden, zoo veel klop kunnen geven als hij maar wilde; want er kwam
plotseling zulk een regen en zulk een hevige wind dat men de onzen, verkleumd en
met natte wapenen, vermoeid en belast door hun bagaadje, tot den laatsten man had
kunnen opruimen. De hemel wilde het anders. Door dezen eenigen slag werd de
kracht der Naturellen gebroken en kwam er een einde aan den oorlog, zoodat de
onzen rustig leven en hun gebied uitbreiden konden.
In de eerste dagen dezer Kolonie hielden de Naturellen onze landgenooten voor
vuurspuwend, daar zij met verbazing, bij het lossen van ons geschut ook het grootste
dier, een leeuw of olifant, als door den bliksem getroffen door een enkelen kogel
zagen vallen. Ook in onze ruiters zagen zij zoovele paardmenschen, voor wier aanblik
zij schrikten, en wier moed zij zoo eerbiedigden dat men in iedere vrouw of meid
der Naturellen een tweede Koningin der Amazonen kon zien, die zich aan Alexander
den Groote prijs gaf om bij hem zwanger te worden. Inderdaad waren zij daarom,
wellicht op aanstoken hunner mans, op omgang met de onzen gesteld omdat zij
meenden dat in een kind door de onzen verwekt, de moed van den vader zou herleven.
Arme schepsels, onbekend met kruit en geweren!
Om zulke begoochelingen in de hand te werken gaf een onzer landslieden aan een
Naturel een schaal om met water uit een naburigen stroom te vullen, terwijl hij zelf
in zijn tent een andere dergelijke schaal vol sterke brandewijn verborg. De Naturel
komt terug met een volle schaal water, en onze landgenoot neemt ze aan en zet ze
naast de verborgen schaal. Daarop belegt hij een vergadering van Naturellen met
hun waarzeggers, en toen dezen weldra opdaagden vraagt hij hun of zij knap genoeg
zijn om het water door een hunner gehaald en dat zij daar in een schaal voor zich
zagen, in vlammen te doen opgaan. Zij zeiden van neen, maar dat niemand dit kon.
Onze vriend brengt de schaal met brandewijn voor den dag, vraagt om vuur, steekt
een zwavelstok aan, en de brandewijn gaat in vlammen op. Toen de Naturellen dit
zagen geloofden zij, zonder aan bedrog te denken, dat het door hen gehaald water in
brand was geraakt, en vloden deels uit schaamte, deels uit vrees uiteen. Zoo weet
men de luidjes te vangen!
Na verscheiden streken doorreisd te hebben, terwijl ik thans een
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hemelstreek bewoon waar ik uw tegenvoeter ben, en mij tevreden houd met een
burger begrafenis, hoop ik dat deze vreemde aarde na mijn dood licht op mij drukken
zal, daar ik haar niet zwaar ben geweest. Aan iedereen toch en te allen tijde, (moge
ik dit zonder trots zeggen!) aan mijn kameraads en bezoekers, aan vreemdelingen
en landslieden heb ik mijn trouw, die, helaas! hier minder dan ergens veilig is, met
luste bewezen, zoo dikwijls hiertoe gelegenheid of noodzakelijkheid was, al werd
ik ook slecht behandeld en met het toekennen van een werkkring die mij niet paste
gestraft. Hierbij komt dat dit afgelegen hoekje waar men mij ingestopt heeft,
vruchtbaarder dan ik hoopte en meende, mij boven de genoegens van Europa en de
schatten van Azië, om zijn liefelijkheid en zijn aanlokselen, uitstekend behaagt. Dat
ik het zeer op prijs stel, daar zult gij u niet over verwonderen als gij let op mijn geest
aan studiën gewijd, met letteren steeds bezig en evenzeer bevriend met de meer
bedaarde en zachte Muzen als het gewoel der menigte en de zorgen en bedrijven des
levens vijandig, en bedenkt dat het Gode behaagd heeft om mij aan deze plek vast
te maken. Aan het geluk dier plek ontbreekt niets dan dat zij in dezen bedorven en
gevaarlijken tijd, door toedoen van een of anderen Numa die, in zijn godsdienstig
plichtgevoel, voor het hoofd in plaats van voor nijnagels en eksteroogen zorgt,
gereinigd worde van de sporen der misdaad, en dat de woeste en misdaadademende
wervelwinden die in het staatswezen hier woeden, met den slimmen dief die hier het
vee hoedt en dien de kudden volgen, en den kalfsoogigen kijver, als zooveel Joden
door een nieuwen Titus geheel en al worden uitgeroeid, zoodat de Kolonie, van al
dat vuil en dien drek gezuiverd, tot vrijheid geroepen bloeien en kracht bekomen
moge. Het is een zaak van groot belang dat dit onervaren volk, dat nu dronken is van
het geluk, door godvreezendheid verzacht en als door een tweeden Hercules, die roof
en plundering straft en monsters bedwingt, van den roest bevrijd wordt die zijn geest
bezoedelt, en van zijn boozen levensweg tot den dienst des heeren worde bekeerd.
Het is noodig dat er voor onderwijs en opvoeding van deze losbandige jeugd scholen
komen die ze haar plicht leeren, en waar van de kindsheid afknapen van goeden
aanleg en geest door de studie der vrije kunsten, onder geschikte meesters, door
woorden en daden naar eisch gevormd worden, zoodat een keurbende van studenten,
een kweekschool voor wakkere mannen, gereed om aan het algemeene welzijn en
de wenschen der ouders voldoening te geven, zich op de wijsheid vlijtig toelegge.
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Meer zal ik hier niet bijvoegen, om niet, door te schrijven wat verborgen moet worden
en door staatsgeheimen te openbaren, mij den blaam op den hals te halen als hield
ik mij niet binnen de perken. Veel heb ik, op last van den Kommandeur der
Kaapkolonie, over de leefwijze, de zeden en den toestand der Naturellen in de buurt
en verder af wonend geschreven. Dat dit de gezaghebbers der O.I. Kompagnie niet
heeft mishaagd, dat doet mij genoegen, maar verreweg het aangenaamste is mij de
gedachte dat, hoe ook vertrapt, ik al mijn zorgen, gedachten en nachtwaken aan het
algemeen welzijn wijde.
Vaarwel, Eerwaarde heer! Moge gij een duurzaam geluk genieten; en wat dit stukje
betreft, kortelijk zamengesteld uit weggeworpen papieren en aanteekeningen, en
eenigzins ruw geschreven op gezag zoowel van hetgeen ik gehoord als van hetgeen
ik uit sekure en onverdachte schrijvers, jaarboeken, authentieke stukken of wel met
eigen oogen gezien heb, neem dat ten goede op, en hecht er zooveel aan als de bronnen
verdienen. Immers, als er veel wordt overgegoten in de stompe ooren van een vierden,
ja vijfden verhaler, en dan nog gedebiteerd in de onbezonnen en barbaarsche taal
van hen die gelooven dat zij het vertelde recht begrijpen, schoon zij er niets van
verstaan, de woorden verkeerd wedergeven, als zij hun eigen lezing geven door hun
onbeschaamdheid zich geloof verwerven, en met zich zelve in strijd komen, dan is
het natuurlijk dat allen van den echten zin slechts stamelend iets melden, en dat wij
zelve, slechts een schets der waarheid in ons verstand hebbende, dikwijls het verkeerde
zien. Dat op dit licht bewerkt schetsje van dit gewest, door een kladschilder
vervaardigd, weldra een andere schilderij, waar en duidelijk en van echte
schildershand, ter wille van het algemeen belang volgen moge, dat hoop en vertrouw
ik, en ik uit den wensch dat God u lang voor ons moge bewaren, en dat gij voor mij,
die zich, zijn geluk en zijn positie gaarne voor uw heil prijs geeft, met ijver zorgen
moogt.
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Bijlagen.
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Gegevens over de Kaffers.
Lichtenstein heeft over de Kaffers bijeengebracht wat hij uit eigen aan schouwing
wist, vermeerderd met gegevens van anderen1). Vooral aan Alberti's en Van der
Kemp's aantekeningen en gesprekken heeft hij veel gehad. Hij zag in de vele stammen
ten Zuiden van Quiloa en ten Oosten van de Kaapkolonie één grote natie.2) De Kaffer
was lang, kloek, sterk evenredig gebouwd, de huidkleur lichtbruin, het haar kort,
wolachtig; het voorhoofd hoog, het neusbeen verheven als van Europeanen, de lippen
dik als bij Negers, de kaakbeenderen als bij Hottentotten, de baardgroei gering, maar
zwaarder dan bij de Hottentotten. Over hun taal schreef Lichtenstein een afzonderlike
verhandeling.3) Aan landbouw doen de Kaffers weinig; slechts wat gierst (H o l c u s
C a f f r o r u m ) verbouwen ze. Veeteeltishoofdzaak en melk een voornaam
voedingsmiddel bij hen. Ze leven als halve nomaden en veranderen van woonplaats
als de nood dringt. Door de onderlinge oorlogen is het aantal vrouwen groter dan dat
der mannen. Ze dragen gelooide dierenhuiden. Hun wapens zijn assegaaien en kiries;
sommigen hebben schilden. Ze vergiftigen hun wapens niet. Ze hebben geen na te
speuren geloof in een godheid, maar geloven in de macht van tovenaars. Ze kennen
wijding van het vee, doen aan voorspellen en hebben de besnijdenis der jongens van
twaalf- tot veertienjarige leeftijd. Schrifttekens hebben ze niet, wel zijn er sporen
van beeldende kunst.
De Kaffers zijn oorlogszuchtig, wreed jegens vijanden, trouw aan vrienden,

1) Mauritz Thomans Reise und Lebensbeschreibung. Augsburg 1788. Hij was missionaris S.J.
te Mozambique. Journal of a voyage performed in the Lion... from Madras to Columbo and
da Logoabay in the year 1798 with some account of the manners and customs of the
inhabitants of da Lagoabay bij William White, Capt. London, 1800.
2) Hiermede was hij de voortreffelike geleerde Dr. W.H.I. Bleek voor, die aan de verwante
stammen de naam van Bantoe (=mensen) gegeven heeft.
3) In Ethnogr. Ling. Archiv v. Bertuch & Vater. S. 259.
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wantrouwend, ook ten opzichte van stamgenoten. Elke stam heeft een opperhoofd
en de stammen beoorlogen elkaar veel. De mannen zijn meestal 5 voet en 6 à 9 duim
lang. Alberti zag eens een Kaffer, die volwassen maar 5 voet was en daarom door
zijn stamgenoten bespot werd. De schedel is hooggewelfd, de tanden mooi wit. Hun
houding is kaarsrecht, de gang vast en edel.
De vrouwen zijn 5 voet lang, hebben een fijne huid, mooie tanden, vrolike
gelaatstrekken. De Kaffers bestrijken hun lichaam met rode aarde, daaroverheen vet.
Dit gebeurt om de drie of vier dagen. Tatoeage komt zelden voor. Ziekten zijn bij
hen zeldzaam; koorts komt voor, waartegen ze geneesmiddelen kennen. Ze kennen
aderlaten en bloed aftappen door stukken koehoorn op wonden als koppen te
gebruiken. Vroeger moet er veel kinderpokken geheerst hebben; Lichtenstein vond
de meeste boven de dertig jaar pokdalig. Veneriese ziekten zijn er niet; een Kaffer
die eraan lijdend uit Graaff-Reinet kwam, werd afgezonderd.
Lichtenstein hoorde nooit een Kaffer niezen, geeuwen hoesten of rochelen, noch
onbehoorlike geluiden maken. Ook krabben ze zich niet in gezelschap.
Een woord voor opperwezen hebben ze niet en hebben er een overgenomen van
de Gonaqua Hottentotten: Thiko. Het bijgeloof is groot; waarzeggers voorspellen uit
de handen. Zendelingen beschouwen ze als tovenaars. Van der Kemp werd door de
koningin-moeder gelast om binnen drie dagen regen te maken; anders zou hij als
vijand en verrader worden beschouwd. Gelukkig voor Van der Kemp viel er tijdig
regen. Maar toen het later niet zo goed afliep moest hij op vriendelike raad van Gaika
het land verlaten. Gaika had Buis eens laten bidden bij ziekte en hij was dankbaar
toen het geholpen had.
De Xosa zweren bij de koning en zijn voorvaderen: Non Gaika, Non Chachab,
Non Khamboeshje1). Op sommige graven van opperhoofden leggen voorbijgangers
takjes of stenen, zoals de Gonaqua dat gewoon waren.
De rivier die de Hottentotten Keiskhamma noemen heet bij de Xosa Keissi. Aan
de mond van de rivier ligt een anker van een gestrand schip. Chachaba, de grootvader
van Gaika liet er een stuk af slaan en stierf toevallig kort daarna. Sedert zag men er
een toverding in, het kreeg een naam en werd ermee gegroet door voorbijgangers.
Aan een olifant die op de jacht gedood is wordt leedwezen betuigd. De

1) Khamboeshje is volgens Lichtenstein een andere naam voor Chachabe (Rarabe).
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slurf sneed men af en begroef die, zeggend: ‘De olifant is een groot heer en de snuit
is zijn hand’.
Hun liederen leren ze van de stam der Mathimba1) die beweren ze te hebben
afgeluisterd van vogels met mensehoofden. Zin is er niet in en dikwels is een lied
slechts een reeks klanken zonder betekenis. Ze vertellen van een onderaards hol ver
in het Noorden waaruit hun rundvee gekomen is. Als men wist waar de grot was,
zou men nu nog vee ervan kunnen krijgen. Buis vertelde dat soms een hele os levend
verbrand werd en dat men derook met grote aandacht volgde. Ziekten komen door
drieërlei betovering: door vijanden, door boze wezens in rivieren en door boze geesten.
Ter bevrediging werpt men stukken van een haas of een hond in de rivier. Namen
van boze geesten zijn: Thokilohse en Oemsjoeloehgoe. Tovenaars drijven die uit en
grijpen dan een spin, een slang of een wesp, die ze dan doden. Oude vrouwen
bewerken de onderbuik van een zieke met ballen van koemest. In geval van betovering
wil het volk dat de oorzaak ontdekt wordt. Het verzamelt zich om een hut waarin
een helderziende vrouw zogenaamd in een droom de misdadigers zal zien, en danst
en zingt totdat enkele mannen haar verzoeken naar buiten te komen. Eerst weigert
ze; dan brengt men haar assegaaien ten geschenke en ze neemt die aan. Haar linker
ooglid, de linkerarm en de linkerdij is wit gemaakt, die rechter delen zijn zwart. Ze
is naakt, op een lap om de heupen na. Ze komt uit de hut, wordt door het volk omringd
en met mantels bedekt. Men vraagt haar de misdadiger te noemen die ze als boze
tovenaar beschouwt. Eerst weigert ze, werpt dan plotseling de mantels af, vliegt met
de assegaaien onder het volk en raakt degeen aan die ze als schuldige beschouwt.
Deze wordt gegrepen, maar eerst moet de vrouw opgeven waar de boze toovenaar
zijn tovermiddelen verborgen heeft. Ze noemt een plek, waar dan ook werkelik iets
gevonden wordt. Het Opperhoofd en zijn raadslieden bepalen de straf, die meestal
bestaat in het levend begraven van de tovenaar in een mierenhoop of onder hete
stenen. Doorstaat hij die martelingen, dan wordt hij toch verbannen, zijn hut verbrand
en zijn bezittingen komen aan het Opperhoofd en zijn Raad. Zij die rijk zijn, leven
dus steeds in gevaar te worden aangewezen. Soms bepaalt de helderziende zelf de
doodstraf en wordt de aangewezene terstond met kiries dood geslagen. Een enkele
maal helpt wel eens de bewering dat de echte boze tovenaar door zijn kunst de
aangewezene in verdenking brengt en dan volgt onschuldigverklaring.

1) Barrows, Tambucki..
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Bij droogte wil men door toverij regen krijgen. Hiertoe neemt men meestal een
Hottentot, zelden een Xosa. Bij voorbaat krijgt hij vee als beloning. Een rund slacht
men, de tovenaar doopt zijn stok in het bloed ervan en sprenkelt dit in het rond. Deftig
en ernstig stapt hij in een grote kring rond, gaat dan alleen in zijn hut wonen en een
maand wacht men geduldig; komt er dan geen regen, dan slaat men de tovenaar dood,
tenzij hij bijtijds gevlucht is.
In staat van onreinheid is bij de Xosa: elk kind voor het volwassen zijn;
kraamvrouwen een maand na de bevalling; vrouwen tijdens de menstruatie; mannen,
wier vrouw dood is, gedurende een halve maand; weduwen een maand; een moeder,
die een kind verliest, twee dagen; allen die bij een sterfgeval tegenwoordig waren;
mannen die uit een gevecht terugkeren, enz. enz. De onreine moet zich afgezonderd
houden, dan zich wassen en opnieuw besmeren, en de mond met melk uitspoelen.
Tijdens de onreinheid is zich wassen, besmeren en het gebruik van melk verboden.
Een tovenaar is eerloos. Doet hij afstand van zijn beroep, dan wordt hij door
plechtige afwassing in de rivier weer in ere hersteld. Wie een mens doodt is onrein.
Hij moet voor zich op vuur van speciale houtsoorten vlees braden, dit, door het hout,
bittere vleesch eten, met houtskolen zijn gezicht zwart verven. Na verloop van een
zekere tijd mag hij zich wassen en weer bruin verven.
Is er een leeuw in de buurt van de kraal, dan trekken ze met assegaaien, kiries en
schilden er op los. De omsingelingskring wordt steeds nauwer en de leeuw wordt
met assegaaien bestookt, tot hij op een der jagers aanvalt. Deze werpt zich op de
grond, bedekt zich met zijn schild en intussen vallen de andere aan. Bij zo'n jacht
zijn er dikwels vele gewonden, soms wordt een Kaffer door een leeuw gedood. Wie
de eerste wond toebrengt is de held en tevens voor een tijd onrein. Bij terugkeer naar
de kraal onttrekt men de held door schilden aan het gezicht van de menigte. Een der
jagers loopt springende vooruit en bezingt de held. Ook de anderen zingen en slaan
hun kiries op hun schilden. Inmiddels wordt een hutje gemaakt, op kleine afstand
der andere. Vier dagen moet de held afgezonderd blijven. Hij verft zich wit;
onbesneden knapen brengen hem voedsel. Daarna verft hij zich bruin, wordt door
de lijfwacht van het opperhoofd afgehaald en plechtig in de kraal terruggebracht
Men slacht een kalf en allen eten met hem, ten teken dat hij weer rein is.
Om iemand te eren geeft men hem een nieuwe naam, ook blanken. Van
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der Kemp heette Jinkhanna Goboehsso Tabekalehre. Spoedig is zulk een nieuwenaam
door het gehele land bekend.
Als de bliksem in een kraal slaat verhuist men, of de getroffen hut wordt
omvergehaald en de plek gereinigd door het slachten van ossen. Tot dit geschied is
blijft de kraal onrein. Als 's konings kraal getroffen wordt en de kraal verhuist, laat
men honderd geslachte ossen achter. Wie wil mag er vlees van meenemen; de rest
is voor de hyaena's.
Als een zieke vermoedelik gaat sterven, brengt men die onder de schaduw van
een boom. Men maakt vuur, plaatst een korf met water erbij en de echtgenoot en
naaste bloedverwanten houden de wacht. Nadert het einde, dan giet men als laatste
redmiddel het water over het hoofd van de stervende; allen gaan op een afstand zitten,
behalve de echtgenoot, die de toestand toeroept aan de bloedverwanten. Na het
overlijden van de patient reinigen de levenden zich en keeren naar hun hutten terug.
Van der Kemp vertelde dat een zieke soms geheel alleen gelaten werd en naar de
kraal terugkeerde. Maar dan werd hij weer uitgestoten, omdat men geloofde aan
besmetting. Zo helpen ze ook niet wie ingevaar is van te verdrinken; integendeel
werpen ze met stenen naar hem. Barende Kaffervrouwen schreeuwen ook nooit.
De vrouw, die bij een stervende man was, blijft lang onrein. Ze verlaat het lijk,
dat de hyaena's opeten. (Hyaena's hield men voor heilig; ze werden nooit gedood.)
Van het vuur bij het lijk maakt de weduwe elders een ander vuur aan, dat moet
aanblijven, ook al regent het nog zo hard. 's Nachts komt ze heimelik in de kraal,
verbrandt de hut waar ze met haar man woonde, vertrekt, blijft een maand in
eenzaamheid, levend van wortels en bessen. Dan vernietigt ze haar kleding, wast het
lichaam en krabt borsten, armen en dijen open met een scherpe steen, omgordt het
onderlijf met biezen en keert na zonsondergang terug. Ze vraagt aan onbesneden
knapen een stuk brandend hout, legt vuur aan op de plek waar haar hut was, krijgt
verse melk om de mond te spoelen en is dan weer rein. De koe waarvan de melk
komt moet als onrein een natuurlike dood sterven en wordt niet meer gemolken. De
volgende dag slachten bloedverwanten een rund en eten met de weduwe. De huid
vormt haar nieuwe mantel. Ze bouwt met zusters en schoonzusters een nieuwe hut
en zo begint ze een nieuw leven.
Een weduwnaar mag na een halve maand weer terugkeren. Hij maakt zich ook
een nieuwe mantel en een halsband van de staartharen van een os en draagt die tot
deze versleten is. De os is onrein en mag niet worden geslacht.
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Als onverwacht een volwassene in een hut sterft is de gehele kraal onrein en moet
door de bewoners worden verlaten. Het lijk blijft onaangeroerd in de hut. Sterft
onverwacht een kind in een hut, dan is alleen die hut onrein. Deze wordt gesloten en
verlaten.
Alleen Opperhoofden en hun vrouwen worden begraven. Men laat ze in de hut
sterven, wikkelt het lijk in een mantel en begraaft het in de veekraal. Men laat ossen
zoo lang over de plek draven tot die gelijk is met de overige aarde. Die ossen zijn
dan ook onrein en mogen niet worden geslacht. De weduwen van een Opperhoofd
verbranden het huisraad, gaan drie dagen in eenzaamheid, reinigen zich, slachten
een rund en nemen de huid voor mantel. Men verlaat de plek van de kraal en nimmer,
ook niet door vreemden wordt ze meer bewoond. Men wil het gebeente met rust
laten.
Wanneer de vrouw van een vorst sterft duurt zijn rouwtijd maar drie dagen. De
plaats wordt ook verlaten als de vrouw van een Opperhoofd gestorven is.
Een jonggeborene wrijft men met witte aarde in totdat de navel geheel genezen
is. Intusschen is de kraamvrouw onrein. Heeft ze niet voldoende moedermelk, dan
wordt koemelk gegeven. Bijgeloof verbiedt dat een Kaffervrouw een vreemd kind
zoogt. Gezonde moeders zogen kinderen tot ze twee jaar oud zijn. Kinderziekten
zijn er onbekend, behalve stuipen of buikloop bij het tandenkrijgen. Daartegen geven
ze het slijmig sap van de bladeren van de Mesembryanthemum. Heel zelden schreeuwt
een klein kind. Tot het zevende of achtste jaar staat het onder opzicht van de moeder,
die het streng gehoorzaamheid leert; de vader bemoeit er zich niet mee tot ze op het
vee kunnen passen. De meisjes blijven bij de moeder en dragen hout en water aan.
Kinderen van 10 of 11 jaar worden openlik onderricht onder toezicht van het
Opperhoofd: de knapen in het hanteren van de wapenen, de meisjes in vrouwe-arbeid.
De besnijdenis der knapen geschiedt meestal tegelijk met die van een zoon van
het Opperhoofd. Ze wonen in een afgelegen speciale hut en blijven daar een poos.
Ze hebben de zorg over een kudde koeien, waarvan de melk hun voedsel is. Eindelik
komt het Opperhoofd met mannelik gevolg. De knapen legt men op hun rug,
vastgehouden aan handen en voeten; een sterke man legt zich over hun borst. De
bewerking geschiedt met een scherpe assegaai met een steel van slechts een halve
voet. De Xosa nemen de gehele voorhuid weg, de Mathimba slechts een gedeelte.
De assegaai steekt men terstond na gebruik in de grond onder water in een rivier en
die blijft daar
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tot allen genezen zijn De wonden worden met genezende kruiden bestrooid, het
lichaam wordt met witte klei-aarde geverfd. De hut bestrooit men met as en elke
morgen worden de patienten verbonden, tot het zuiver houden der wonden. De
genezing wordt vertraagd doordat korstvorming wordt tegengegaan, en duurt soms
wel twee maanden. Korstvorming straft men met stokslagen op de vingertoppen.
Na de genezing verbrandt men de hut, de kleren en melkkorven. Na een bad in de
rivier komen de knapen voor het Opperhoofd. De ouders geven hun nieuwe mantels,
gekookte gierst, melk, assegaaien en andere wapenen. Dan zijn ze mannen, beloven
gehoorzaamheid en bijstand aan het Opperhoofd, doen wat wapenoefeningen en een
algemene dans besluit de plechtigheid. De roede wordt beschermd door een klein
leren overtrek, waaraan kralensnoeren hangen. Nu zijn ze besneden mannen,
‘inkowala’ of ‘indoda’.
Als een meisje voor het eerst menstruatie heeft moet ze zich in een hut afzonderen.
Nog jongere meisjes mogen daar wel komen, maar geen van allen mag een druppel
melk drinken. Ze eten rundvlees, zingen en dansen. Wanneer het over is wast het
meisje zich, verft het lichaam met rode aarde, strooit die ook op de grond van de hut,
en krijgt kleren en ringen uit de handen der jongemeisjes. Ze gaat uit de hut, vrouwen
en volwassen meisjes wachten haar op, een meisje neemt haar bij de hand en loopt
snel met haar onder de troep die vrolik juicht. Ze krijgt melk om zich de mond te
spoelen en een gemeenschappelike maaltijd besluit de plechtigheid.
Daar niet volwassen knapen en meisjes onrein zijn, eten ze niet met volwassenen.
Na de volwassen-verklaring slapen ze bij bloedverwanten of bij weduwen en
weduwnaars. Een knaap verdient vee in dienst van zijn vader. Daar wordt wat
bijgevoegd en zo kan hij een vrouw kopen. De prijs hangt af van de stand.
De meeste Xosa hebben slechts één vrouw, Koningen en Opperhoofden vier, vijf
en meer. Het bruiloftsfeest viert men met het slachten van ossen en dansen tot het
vlees op is. De vrouw gehoorzaamt dan haar man en niet meer haar vader.
Ouderloze kinderen worden door een oom opgevoed, die de koopprijs ontvangt,
tenzij er volwassen broeders zijn. Dan krijgt de oudste broeder die. Het huwelik is
geen kwestie van liefde, maar van natuurdrift en hulp. Na veel loven en bieden staat
de prijs vast. Vrouwelike verwanten van de bruidegom onderzoeken de bruid. Ze
wordt naakt, alleen met een schaamgordel om, rondgevoerd, ten teken van volkomen
gezondheid. De bruid drinkt
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melk van koeien van de bruidegom, nu voor het eerst, en van dat oog enblik af is het
huwelik gesloten, onder gejuich en gedans op de woorden: ‘Ze drinkt de melk - ze
heeft de melk gedronken!’. Melk heeft bij zulk een herdersvolk een symboliese
betekenis als het drinken ervan door de pas gehuwde, het drinken door degeen die
weer rein moet worden, en dat de koe die de eerste melk voor een weduwe geeft
onrein wordt.
De vrouw kan zich, nadat het huwelik gesloten is, er niet meer aan onttrekken.
Haar afkeer kan ze tonen door de koebeesten, die haar man aan haar ouders gaf uit
de veekraal te jagen.
Soms bieden ouders hun dochter aan een man van aanzien aan. Het meisje gaat
des nachts met vriendinnen naar de hut van de bruidegom, die vooraf is ingelicht.
De meisjes maken zacht geluid bij de hut. Men vraagt wie buiten staat. De naam van
de bruid wordt genoemd en een verre plek van waar men komt. Dit laatste is fictie.
De ‘reizigers van verre’ krijgen een lege hut, hout en vuur. Eten hebben de meisjes
zelf bij zich, om te tonen dat ze niet arm zijn. De volgende dag vergaderen vrouwelike
bloedverwanten van de bruidegom en rapporteren na onderzoek over de gezondheid
van de bruid. De bruid en bruidegom blijven een nacht bij elkaar. Daarna onderhandelt
men over de prijs. Intussen keert het meisje naar haar ouders terug en verder gaan
de huweliksplechtigheden als gewoonlik.
Voor een weduwe wordt minder vee betaald dan voor een jong meisje.
De ouders gebruiken pas de melk der ontvangen koeien na de eerste bevalling van
hun dochter. Na de bevalling geven ze enkele geschenken aan de ouders van hun
schoonzoon en de jonge vader geeft geschenken aan de broers en zusters van zijn
vrouw. Sterft de vrouw, dan geven haar ouders de ontvangen koeien terug.
Huweliken tussen oom en nicht of tussen eigen neven en nichten zijn verboden.
De schoonvader mag zijn schoondochter nooit alleen ontmoeten; zij moet vluchten
als ze vermoedt dat dit zou gebeuren. Dit geldt ook voor schoonmoeder en
schoonzoon. De schoondochter heeft steeds haar hoofd bedekt in het bijzijn van haar
schoonvader.
Zolang de moeder een kind zoogt, en dat is lang, heeft geen coitus plaats. Vandaar
de lange tussenruimten der kraambedden bij elke vrouw. Dit leidt tot polygamie.
Elke vrouw heeft haar eigen hut, maar twist is er niet, ook al wonen ze door
omstandigheden samen. Komt er soms geschil, dan moet de jongste een nieuwe hut
bouwen. Kaffervrouwen hebben gemiddeld acht à tien kinderen.
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Echtscheiding komt zelden voor; overspel is alleen strafoaar voor de vrouw. De
echtgenoot mag de verleider doden, maar meestal bepaalt het Opperhoofd in plaats
hiervan een boete.
Intieme omgang van een ongehuwde met een man is geen schande. Alleen als er
een kind geboren wordt moet een schadevergoeding aan de ouders gegeven worden.
Dit verklaart dat vreemde reizigers tijdelik een vrouw kunnen krijgen en dat uit
gastvriendschap meisjes worden aangeboden.
Xosavrouwen tonen in het openbaar alleen het gezicht, de armen en voeten bloot.
In het bijzijn van een vreemdeling houden ze het hoofd gedekt.
Vrouwen zijn over het algemeen uitgesloten van stam-vergaderingen. Bejaarde
van hoge rang, zoals Gaika's moeder, nemen er wel deel aan. In huiselike zaken drijft
alles op de vrouw. Ze heeft zelfs de macht een gesloten ruilhandel ongedaan te maken.
De man houdt zich buiten vrouweruzies, zolang als het bij woorden blijft.
De Xosa zijn zacht jegens hun ouders en bejaarde mensen.
De vrouwen maken huisraad, potten, korven, kleren, bouwen hutten, halen
brandhout, bezaaien het land en verzamelen de oogst. In vrede bemoeit de man zich
alleen met veeteelt en gaat op jacht.
Hun hutten hebben de vorm van een halve kogel, 8 à 9 voet in doorsnee. Men kan
er bijna niet in rechtop staan; de ingang meet vier voet. De deur is van gevlochten
takken. Stokken op een voet afstand van elkaar vormen het geraamte van de hut.
Bovenaan worden ze bijeengebonden en dan komt het vlechtwerk ertussen. Het
bovendeel wordt met biezen gedekt, het onderste met leem en koemest bestreken.
Dieper het binnenland in vindt men soms twee hutten aaneen, verbonden door een
klein tussengangetje. De harde leemen vloer, gemaakt van klei uit termietenheuvels,
is zeer zindelik.
De slaapmatten zijn 3 à 4 voet breed en 6 voet lang; als deken dient de mantel.
(Alberti vermeldt dat men van een getrouwde zegt: ‘hij slaapt onder twee mantels’)
De Kaffer slaapt met uitgestrekte leden, terwijl de Hottentot als een bal ineengerold
ligt.
Des nachts is het vee bijeen in de kralen. Overdag dient de kraal soms als
vergaderplek. Het vee is goed afgericht en luistert naar fluiten en roepen. Een Xosa
kent zijn vee heel nauwkeurig. Het slachten is wreed: het beest ligt gebonden ter
aarde en met een assegaai krijgt het een snee door de huid bij de keel. Daardoor
steekt de slachter zijn hand en trekt slagaderen door, zodat verbloeding volgt. Het
slachten gebeurt binnen de veekraal, waar de
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mest uit de ingewanden wordt rondgestrooid. Als de weide in de omtrek slecht is
verhuist men ter wille van het vee.
Ossen richt men af tot rijden en dragen. De teugels der rij-ossen zitten vast aan
een pen die het beest door de neus is gestoken. Opperhoofden hebben rij-stieren en
ze houden stiere-kudden alleen voor pronk. Ook lokt men ze tot aanval en ontwijkt
snel de stoot. Het vee wordt versierd door het laten afhangen van lappen versneden
huid of door het bewerken der horens, die afgeschaafd worden aan de kant waarheen
men wil dat de horen zal groeien. Zo ziet men horens in allervreemdste bochten. De
Xosa zijn zeer gehecht aan hun vee en kunnen opgetogen zijn over het stemgeluid
van een os.
Koemelk is het voornaamste voedsel der Xosa. Ze gebruiken die deels vers, deels
zuur. Ook maken ze dikke melk en boter in leren zakken, evenals de Hottentotten.
De boter wordt niet gegeten maar op de huid gesmeerd. Vee wordt niet geslacht om
het vlees; vlees eet men van wild.
Voor een jachtpartij begint, houdt men eerst een soort pantomime. Een Xosa op
handen en voeten met gras in zijn mond stelt het wild voor; de anderen doen alsof
ze het wild doden. Wie een dier doodt mag een klauw ervan aan zijn lichaam dragen.
De rest wordt gedeeld met de andere jagers. Na de jacht steekt men het veld in brand
om de metalen assegaaipunten terug te vinden. Ook zet men wel strikken en lage
horden.
Groot wild vangt men in valkuilen, waarin scherpgepunte palen geplaatst zijn.
Panters vangt men door een stuk vlees aan een tak boven de kuil te hangen. Na de
sprong komt hij dan terecht in de kuil of op een opstaande assegaai.
De olifantenjacht is zeer inspannend. Men vervolgt er een, die van de kudde is
afged waald en sluit die in door een kring van brandend gras, waarin men veel
assegaaien naar hem werpt. Des nachts ontkomt het wild, verzwakt door bloedverlies,
valt om en wordt afgemaakt, niet om het vlees, want dat eten de Kaffers niet, maar
om de tanden, die ze aan de koning moeten af staan. De Xosa houden veel van zulk
een wekenlange jacht of van het bezoeken van ver afwonende vrienden. De heel
magere honden der Xosa dienen niet voor de jacht, maar tot afweren van roofdieren
van de veekraal.
De Xosa houden veel van schapevlees, maar ze houden geen kudden, daar hun
land te bos- en bergachtig is en de planten geschikt voor schapevoedsel ontbreken.
Zij houden ook geen hoenders, behalve een Noordelike stam, waar men een kleine
soort zonder kam vindt. (Vasco da Gama vond hoenders bij Kaffers aan de kust van
Natal.)
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Ze verbouwen gierst en watermeloenen, soms, volgens Alberti, wat boekweit. Bepaald
landbezit is er niet; ieder beplant een stuk na het ruw bewerkt te hebben met kleine
hard-houten spaden. Het onkruid groeit mee op en bewaart de grond voor uitdrogen.
Iets later wordt het onkruid verwijderd en de oogst afgemaaid met assegaaien, gedorst
met dunne stokjes en het kaf omhooggeworpen in de wind. De gierst bewaart men
in huiden in de veekraal, bedekt met stenen en droge mest. Als men zijn gierstkuil
opent krijgen vrienden en buren een korfje vol ten geschenke, het opperhoofd krijgt
wat meer. Wilde kruiden, die als tabak gerookt worden, hangt men in de hutten te
drogen. De gierst en de watermeloenen zijn een andere soort dan in de Kolonie. De
watermeloenen zijn wat bitter van smaak en worden deels vers gegeten, deels in
schijven gesneden en gedroogd.
Gierst kookt men in melk en bakt er in hete as een soort brood van. Van gierst
maakt men een soort bier, bedwelmender dan het Europese, Oetjoeala genaamd. Ze
kennen nog een betere soort, Ingoehja, die ze met wijn vergelijken. Ze maken zelf
azijn, Tjala genaamd. Gierst, water en gistende stoffen gaan in oude melkkorven en
als zeef neemt men vogelnesten der wevervogels.
De Xosa eet geen vissen en zeedieren; sommige kleine kralen aan de kust eten
wel ervan uit gebrek, maar worden er om veracht door andere stammen.
De Kaffers zijn gastvrij. Van der Kemp kreeg op zijn reis overal een lege hut met
matten en vellen, in het midden was een vuur en men bracht hem gekookte gierst en
melk. Hij weigerde het aanbod een jong meisje bij zich te ontvangen. Een vreemdeling
mag zelf niet een gezellin kiezen, vooral geen getrouwde vrouw.
Slacht iemand, uit ceremonieel, een os, dan komen zijn buren ongenood te gast
tot het beest op is. Zelfs bij de Koning kwamen zo gasten. Alberti vertelt dat
Europeanen die levensmiddelen kregen ervan moesten uitdelen aan omstanders, al
waren de stukjes nog zo klein; die niets kregen bootsten het gehuil van een hyaena
na, om met een grapje de onverzadelikheid aan te duiden van hen die geschenken
kregen en niets gaven. Aan de Koning zendt men van elk geslacht beest het borststuk,
zelfs uit verafgelegen kralen, zodat het vlees verrot aankomt.
Een vrouw mag nooit eten van de borst, de kop, het hart en de poten van een os.
Een mantel van runderhuiden heet ‘goebo’ of ‘ingoebo’, een van dierevellen ‘oenebe’.
Zelfs Opperhoofden dragen osse- of antilopehuiden. Maar alle pantervellen moeten
hun ingeleverd worden, waarvan ze er
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soms aan gunstelingen geven. De mantels bestaan meestal uit één gelooid vel, niet
uit aan elkaargenaaide vellen. Vrouwenmantels zijn soms bezet met koperen knopen.
Ze hebben gaarne knopen, maar glad, zonder relieffiguren Die mantels worden
versierd met bossen wilde-katten-staarten, die van de schouders naar beneden hangen.
Ze worden aangezet met taaie pezen van het rundvee, doordat met ijzeren priemen
gaatjes gemaakt zijn en daar de pezen doorheengetrokken. Om de eerste mantel te
verdienen moet een meisje mee op jacht; haar broeders geven haar dan een
antilope-vel. Zel den vindt men tatoeage en dan nog alleen maar op rug, armen en
borst. Daar de Kaffers ingesmeerd zijn met vet, ijzeroker en ijzerzwart geven ze bij
aanraking erg af.
De mannen gaan blootshoofds. Soms hebben ze een leren riem van een duim breed,
als diadeem, die met koperen plaatjes of kralen bezet is. Ook dragen er wel rechtop
een vijf duim lange zebra- of jakhalskwast. Het hoofdsieraad der vrouwen is een
soort tulband, van gelooid leer, om het hoofd gedraaid, gemaakt van het vel van de
bosbok. De lap leer is twee el lang en n het midden een halve el breed. Soms is dit
middengedeelte al in mutsvorm. Maar altijd hangt in het midden een kwastje van
kralen of riempjes heel koket een beetje scheef over het voorhoofd en telkens
verschuiven de vrouwen het.
Om de hals dragen ze snoeren kralen, koper, schelpen en reukhout. In kralen is
nog mode: in Lichtenstein's tijd waren kleine kralen mode, die ze van de stam der
‘Imbo's’ kregen. Voor twee kleine strengen kon men een koe en een kalf kopen. Ze
geloven dat ze als wormen uit de grond komen en met assegaaien door de Imbo's
afgemaaid worden. Van der Kemp zei dat het glaskralen of paternostertjes waren,
die vermoedelik door de Portugezen op de Noordoostkust waren ingevoerd. In de
oren droegen de vrouwen kralen, knopen en ringen van koperdraad.
Mannen dragen aan de linker bovenarm een à tien ivoren ringen. Het aantal bepaalt
de rang van de drager. De Koning deelt die ringen uit. Aan de rechterarm, even boven
de elleboog hebben ze een riem met vijf à tien tijgertanden er op, met de punten naar
boven en naar buiten, aan de benedenarm wat koperen en ijzeren ringen. Om de
heupen dragen mannen smalle leren gordels, dicht met knopen bezet. Vrouwen dragen
van jongsaf leren schorten, ‘inhijo’ genaamd, soms verschillende over elkaar.
De boezem bedekken de vrouwen met een brede strook leer, die onder de armen
doorgaat en op de rug wordt toegebonden. De vingers, vooral
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duimen en grote tenen, zijn met koperen en ijzeren ringen versierd. De mannen dragen
aan een knie een staart van quaggahaar of leeuwemanen, ook wel het kwastje van
de leeuwestaart. Deze versiering hangt tot de enkels.
De assegaaien zijn 5 à 6 voet lang, de ijzeren punt is 1 à 2 duim breed en ½ à 1½
voet lang, en altijd tweesnijdend. De schacht maakt men van de ranke stammen der
‘Curtisia Saginea’ en hij is omwikkeld met pezen tegen het splijten. Bij het werpen
moet de schacht eerst in trillende beweging worden gebracht. De verste afstand die
men werpt is honderd schreden, gewoonlijk maar zeventig of tachtig. Wie voor het
eerst probeert een assegaai te werpen, brengt het niet verder dan twintig. Assegaaien
gelden ook als betaalmiddel. De Kaffers gebruiken kiries ook tot slingeren.
De Xosa zijn moedig en dapper, maar niet oorlogszuchtig. Vluchten is voor hen
een schande. Ze hebben veel gestreden tegen de Boesmans, maar grote gevechten
zijn er nooit geleverd. De verbittering tegen hen is zo groot dat elke Boesman, hetzij
man, vrouw of kind, wordt afgemaakt. Ze worden als roofdieren beschouwd.
Lichtenstein verhaalt hoe in 1804 een Kaffer een elfjarige Boesman wonend in het
huis van Generaal Janssens met een assegaai wilde doorboren uit dankbaarheid voor
Janssens' goed onthaal.
Onderling vechten de Kaffers veel, door afval van Opperhoofden van de Koning.
Nooit heeft er een overval plaats zonder oorlogsverklaring en de gezanten dragen
leeuwe -of panterstaarten in de handen. Alle weerbare mannen worden oproepen,
krijgsdansen voert men uit en vederbossen van de kraanvogel worden uitgedeeld om
als eretekens op het hoofd te dragen. Wie in de strijd zijn plicht verzaakt wordt
gedood.
Het leger op mars neemt slachtvee mee. Is men dicht bij de vijand dan gaan er
opnieuw gezanten heen. Men wacht tot de vijand ook zijn mannen bijeen heeft. Het
slagveld is een open vlakte, zonder bosjes, struiken of kloven om niet de gelegenheid
te hebben of te geven tot hinderlaag. In twee linies geschaard komen beide legers op
elkaar toe onder veel geschreeuw tot op zeventig à tachtig schreden. Dan werpt men
assegaaien. De Koning vecht zelf mee in het midden van de linie. Is men dicht bij
elkaar dan doet de kirie zijn werk. De nacht eindigt het gevecht, ieder trekt wat terug,
wachten worden uitgezet en vredesonderhandelingen geopend. Is er geen resultaat,
dan wordt opnieuw de oorlog aangezegd. De vlucht van een partij beslist de strijd.
De vluchtende vijand wordt vervolgd tot men zijn vee en vrouwen heeft. De
overwonnene moet de overwinnaar als heer erkennen; is dit geschied, dan worden
vrouwen en kinderen weer teruggezonden
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met een deel van het genomen vee. De rest verdeelt men onder de strijders. Er is een
Xosa spreek woord luidend: ‘ Men moet zijn vijand niet van honger laten sterven’.
Als de oorlog over is, dan is er weer feest bij de overwinnaar.
Het aantal doden in gevechten is niet groot. Veel assegaaien raken niet of niet
dodelik. En het kiriegevecht blijft meestal achterwege. Soms zendt men vrouwen als
afgezanten, als men moord van mannelike gezanten vreest.
De Xosa krijgen ijzer van Kaffers uit het binnenland, meestal reeds bewerkt. Ze
kunnen gebroken assegaaipunten herstellen en priemen maken. Stenen worden bij
het smeden gebruikt. Als blaasbalg hebben ze twee leren zakken, uitlopend in één
buis. Om de ander worden de zakken opgenomen. Deze methode is ook bij
verderafgelegen stammen in gebruik1). Gedroogde mest dient als brandstof, die een
sterke gloed geeft. In het binnenland gebruikt men ook houtskolen. Om vuur te maken
heeft men twee stukken hout van verschillende hardheid, het ene rond, het ander plat
met uithollingen. Door draaien van het stokje vatten kleine spaanders vuur, de vonken
worden dan opgevangen in een bundeltje droog gras en aangeblazen.
De aarden potten zijn niet verglaasd en in de zon gedroogd. Sommige kunnen wel
zes emmers water bevatten en daar ze doorsijpelen blijft het water koel. Ze gelijken
op grote flessen met wijde halzen. Melk wordt in biezen korven bewaard.
De muziek der Kaffers is nog minder aangenaam dan die der Hottentotten. De
melodieën zijn onverdraaglik en het gezang is dof en hees. De Kaffers dansen de
hele nacht door als de maan helder schijnt.
Tellen doen ze weinig, maar ze hebben een goed begrip van de grootte van een
kudde. Als er bij een kudde van 500 stuks enkele ontbreken, bemerken ze het terstond
en weten dan ook welke weg zijn. Ze hebben een sterk geheugen voor wat ze zagen;
menschen die ze slechts ééns zagen herkennen ze lang daarna. Van tijdrekening
hebben ze geen begrip en kunnen slechts een paar maanden terug noemen. Niemand
kent zijn eigen ouderdom. Een vrouw noemt het aantal harer kinderen en dan weet
men zowat haar leeftijd. Alberti zag grijsaards, die hij op ongeveer zestig taxeerde.
De held bij de Kaffers is Chachábeh of Rarabe, die tussen 1780 en 1790 heel
machtig was.
Kafferstammen die veraf liggen kunnen de Xosa wel verstaan. Buis had

1) Zie afbeelding in ‘Zuid-Afrika's Geschiedenis in Beeld,’ bl. 70.
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het land doorreisd tot aan de Madoeana. Eerst komt men aan de stam der Tamboekies
of Mathimba, die men aantreft over de Bassehrivier. Deze stam is kleiner dan die
der Xosa, en de taal is geheel dezelfde. Er bestond een nauw verbond van vriendschap
tussen beide. Verder naar het Noorden wonen de Gonacqua, door de Kolonisten
Mamboekies genoemd, door de Xosa Immbo, in Van Reenen's tijd Hambona. De
Basseh-rivier tegen stroom opgaand laat men ten Zuiden de Abattoana liggen en
bereikt dan de Madoeana, een volk waarbij Buis lang woonde. Ver naar het
Noord-Westen in het binnenland wonen de Macquina, waarvandaan de metalen
komen. Lichtenstein vond deze naam in Beetsjoeanaland bekend; ze behoren volgens
Lichtenstein ook tot de Beetsjoeanen, maar overtreffen de anderen in aantal en
wetenschap. Bij de Hambone waren oude Europese vrouwen gezien, die in haar jeugd
er door schipbreuk waren gekomen.
Bij nomadiese volken waar veel onderlinge oorlog is loopt alles zo doorelkaar,
dat elke enkele stam in zeker oopzicht slechts een voorbijgaand verschijnsel is. Zo
trok in Palo 's tijd een zwerm weg onder Madjoagga en later ten tijde van Chachabeh
(Rarabe) weer een onder Bakha. En nog niet lang geleden had een Opperhoofd Baai
het land der Xosa verlaten.
Na Janssens' reis heeft Alberti verder met de Kafferhoofden onderhandeld, die
over en weer elkaar van allerlei beschuldigden. Het vertrouwen in Gaika verminderde.
Zaak was het om de Kaffers uit de Kolonie te krijgen en Buis er in. Maar hij zei niet
met zijn bezittingen door vijandelijk land te durven reizen. Daarom zond men hem
een escorte, waarmee hij in het begin van November in de Kolonie aankwam. Hij
bracht twee Europeanen mee, Faber, een Duitser, en John Mader, een Engelse
deserteur. Ze vertelden dat zeven personen, de gebroeders Bezuidenhout, de
gebroeders Lochenberg en drie Engelse deserteurs Thomas Bentley, Coves Bork en
Harry Obry op weg waren naar Delagoabaai. (Later zijn ze aan de Oranje rivier te
voorschijn gekomen.)
Sambeh hield zich rustig, uit eerbied of uit vrees voor Alberti. Deze had eind
November nog een samenkomst met de hoofden en verklaarde dat het nu ernst moest
worden met het vertrek uit de Kolonie, want hun bezoeken bij de Kolonisten gaven
veel overlast. Toen kwam de Mist met zijn gezelschap te Algoabaai. De resultaten
van zijn reis zijn ons bekend.
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II De Kaffers1)
Genealogiese tabel der voornaamste stamhoofden.
Xosa,

door de Zuidelikste Bantoe als stichter
van de stam der A m a x o s a genoemd.

Malangana.
Nkoziyamboe.

Hij voerde het gebruik in verschil te
maken tussen de hoofdvrouw en de
bijvrouwen. Zijn hoofdzoon was C i r a .
Zijn bijzoon J w a r a . Een derde zoon was
Ts h a w e ,

Tshawe.

wiens moeder naar haar volk, de
A b a m b o vluchtte. Ts h a w e overwon
zijn broeders door de wapens der
A b a m b o , de assegaaien, te gebruiken.
Hij bleef

Ncwangoe

C i r a als meerdere erkennen. Dit
assegaai-verhaal is legende, want de
assegaaien waren al eer bekend.

Sikomo

Over C i r a is verder niets bekend.
J w a r a trok naar het Noorden en stierf.

Togoe

(vermeld als To k k e in deel III bl. 88,
noot. Reizen in Zuid-Afrika.) ten tijde
van de Stavenisse-schipbreuk. Een tak
van zijn volk woonde tot bij den mond
van de Buffalorivier.

Gconde.

die op de Westelike oever van de
Oemtatarivier woonde. De X o s a trekken
Westwaarts en de Te m b o e bezetten het
opengekomen land

Tshiwo

was de ‘groote zoon’ van G c o n d e .
O e m d a n g e was de rechterhandzoon,
die de I m i d a n g e s t a m stichtte.
T i n d e was de linkerhandzoon, die de
A m a n t i n d e s t a m stichtte. Zijn
moeder was een Damaqua Hottentotse.
De D a m a q u a gingen geheel in de
A m a n t i n d e op In 1775 zag Sparmann

1) Deze naamijst is niet opgenomen in het Naamregister.
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hen. Ze noemden zich Hottentotten, maar
geleken geheel op Bantoe. Een zekere
K w a n e vluchtte naar de G o n a q u a
Hottentotten. Hij ondersteunde later
Ts h i w o en de G o n a q u a kwamen in
de Bantoe-stam, met de naam
G o e n o e k w e b e (A m a g
q o e n o e k w e b e ).
Palo

was de ‘groote zoon’ van Ts h i w o ,
geboren na de dood van zijn vader. Hij
werd door de Europeanen P a r o
genoemd (zie deel II in voce) P a l o trok
over de Kei-rivier. Hoofd van de
A m a n t i n d e was toen Banke of
B a n k o (zie deel III in voce).
Ts h i w o ' s rechterhandzoon was toen
volwassen. Hij heette G w a l i . Hij moest
vluchten en trok met zijn eigen
stamgenooten en de A m a n t i n d e over
de Kei-rivier naar het Hottentot-hoofd
H i n t s a t i . Hij woonde waar nu
Somerset Oost ligt.
T i s o was de linkerhandzoon van
Ts h i w o Hij vormde een stam de
A m a m b a l e . T i s o had geen kinderen.
Daarom plaatste P a l o zijn eigen zoon
L a n g a als opperhoofd over de
A m a m b a l a , die ± 1740 over de
Kei-rivier trokken.

Gcaleka

(zie deel III in voce D a l k e , D a l e k a )
was de ‘groote zoon’ van P a l o . De
rechterhandzoon van P a l o was
R a r a b e , veel ouder dan Gcaleka. Er
kwam burgeroorlog. R a r a b e trok weg
naar de Keirivier. Hij leverde een groote
veldslag tegen Hottentotten, bleef
overwinnaar en sloot een verdrag, waarbij
hij veel land kocht. De Hottentot-vorstin,
nu weduwe, heette H o h o . Deze
Hottentotten waren niet Gonaqua.
R a r a b e overwon ook de Te m b o e ,
onder hun hoofd D a b a . R a r a b e
sneuvelde tegen Temboe. De Xosa waren
nu in twee stammen verdeeld, de
A m a g c a l e k a en de A m a r a r a b e ,
die beiden Palo als opperhoofd erkenden.
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Rarabe liet als ‘groote zoon’ na
O e m l a w o e , als linkerhandzoon
N d l a m b e , als rechterhandzoon C e b o ,
die kinderloos was.
Kawoeba

(† 1804).

Hintsa.
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Togoe
Geonde
Tshiwo
Oemdange Tinde
Palo
Gwali Tiso Mahoeta
Gcaleka

Rarabe

Langa Titi
Eno

Kawoeta

Jalamba

Koba

Banke
Cika

Oemlawoe Ndlambe Cebo
Stokwe

Hintsa

Getani

Boekoe Gaika

Tshatshoe

Oemkayi Doeshane

III Geschiedkundige aanteekeningen over Zuid-Afrika
(1760-1795.)
In 1760 werd de rivier, die nu Oranjerivier heet, door blanken voor het eerst bezocht.
Tevergeefs zocht men aan de overzijde naar machtige inlandse rijken.
Stellenbos had in 1762 (evenals in 1710) van een zware brand te lijden, en in 1768
van een overstroming. De loop van de rivier werd veranderd om het gevaar te
verminderen.
Goeverneur Rijk Tulbagh overleed in 1771. Zijn opvolger stierf op de reis naar
de Kaap. Toen werd Joachim Baron van Plettenberg aangesteld, die waarnemend
Goeverneur was geweest. Hij was aan het bewind tot 1785. Zijn bestuur viel zeer af
bij de vaderlike regeering van Tulbagh. De ambtenaren begonnen zich steeds meer
te verrijken ten koste van de Kolonisten, die hun waren alleen aan de Compagnie,
en dan tegenlage prijzen, konden verkopen. Onder zijn bestuur leed de Grosvenor
schipbreuk. De Visrivier werd de Oostgrens van het distrikt Stellenbos, de
Boesmansrivier de Oostgrens van het distrikt Swellendam. Een bepaalde Noordgrens
voor het Stellenbos-distrikt was er niet. Blanken woonden bij de Kamiesberg, de
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Compagnie steeds losser. Ze wensten kerken, drostdijen, scholen en vrijstel-
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ling van krijgsdienst te Stellenbos, daar ze hun plaatsen niet onbeschermd konden
achterlaten wegens de Boesmans. Van Plettenberg's reis diende om zich op de hoogte
te stellen van de toestand. Zijn grenspaal duidde de Zeekoerivier als uiterst
Compagnies gebied aan in het Noordoosten, zoals de Grote Visrivier de grens ten
opzichte van de Kaffers werd. Plettenbergbaai werd de nieuwe naam voor een der
baaien. Gordon en Paterson doopten in 1779 de Grote Rivier Oranjeriver. De
Kangogrotten ontdekte men in 1780. Tochten tegen de vee-roovende Boesmans
werden telkens ondernomen.
De eerste Kafferoorlog was van 1779-1781. Kommandanten als Joubert en Ferreira
dreven de Kaffers over de Visrivier, maar ze kwamen in groter aantal weer terug.
Adriaan van Jaarsveld kreeg toen het opperbevel. Hij maakte wagenlagers, dreef de
Kaffers terug en er kwam vrede.
In deze tijd valt de vierde oorlog van de Republiek tegen Engeland. (1780-1784.)
Frankrijk steunde de Republiek, o.a. door het zenden van een vloot onder Pierre
André de Suffren St Tropez. De Nederlandse handel leed sterk in deze jaren; de
schulden van de Compagnie stegen onrustbarend. Daar tijdens de oorlog geen geld
uit Nederland kwam naar de Kaap, gaf de Regering geldswaardig papier uit. De
Kolonisten klaagden steen en been, ze zonden een deputatie naar Nederland, maar
verbetering van de toestand kwam er niet.
De nieuwe Gouverneur Van de Graaff (1785-1791) had opdracht een groot aantal
troepen aan de Kaap te houden en versterkingen te doen bouwen. Hierdoor stegen
de uitgaven sterk. Enkele verbeteringen werden ingevoerd: wijnboeren mochten hun
wijn naar Nederland uitvoeren, op voorwaarde dat deze in Compagnie-schepen
vervoerd werd, Mosselbaai werd een uitvoerhaven van graan voor het
Swellendam-distrikt, te Plettenbergbaai kwam een houtwerf, waar timmerhout
uitgevoerd werd.
De stichting van een nieuw distrikt, Graaff-Reinet was geen sukses; de
nieuwbenoemde Landdrost was geheel ongeschikt voor zijn ambt. Het distrikt was
veel te groot om het goed te kunnen besturen en men klaagde dat de Compagnie niets
gaf voor de betaalde belastingen, zelfs niet voldoende bescherming tegen de Kaffers.
Toen er een sterk kommando tegen de Xosa optrok, kwam er uit Kaapstad bevel om
het kommando te ontbinden. Het Goevernement wilde in geen geval oorlog met de
inboorlingen. Zo liep in Graaff-Reinet alles in de war en in Swellendam was er al
even weinig ordelik bestuur.
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Van de Graaff's kostbare verdedigingswerken bewerkten zijn terugroeping; de
bouwwerken lagen stil en tweeduizend soldaten verlieten Zuid-Afrika.
Kommissarissen-Generaal Nederburgh en Frykenius bleven bijna een jaar (1792-1793)
aan de Kaap om ingrijpende verbeteringen aan te brengen, maar de resultaten waren
onbetekend: en vermindering van de jaarlikse schuld van de Kaapse ommeslag,
gelijke verdeeling van de belastingdruk, toestemming om producten naar Indië te
verzenden en walvisvangst als bestaan te kiezen, het stichten van een bank van leening
om de arme bevolking te helpen, e.d.
De veediefstallen door Boesmans verminderden iets, doordat een krachtig
kommando eenige honderden Boesmans doodde in gevechten. De nieuwe Landdrost
in Graaff-Reinet, Maynier, meende dat natuurvolken als de Kaffers met zachtheid
en vriendelike woorden tot ordelike buren zouden kunnen worden gemaakt. Dit bleek
anders.
In 1793 kwam een groote bende Kaffers over de Visrivier. Ze stalen vee,
verwoestten boereplaatsen en vele blanken werden door hen doodgemarteld.
Swellendammers kwamen hun verwanten te hulp (tweede kafferoorlog, 1793)
maar veel leverde deze tocht niet op, vooral door onhandigheid van Maynier. Na een
paar gevechten en het terugnemen van wat vee werd op een vergadering met de
Xosa-hoofden vrede gesloten. Alle voordeel was aan de zijde der Kaffers, tot grote
ontevredenheid der burgers van Swellendam en Graaff-Reinet.
Sluysken zette als Kommissaris-Generaal het werk van Nederburgh en Frykenius
voort.
Zijn taak was moeilijk, èn door wat in Europa voorviel, èn door de toestand van
de Compagnie, èn door de ontevredenheid der Kolonisten. De gebeurtenissen in
Noord-Amerika en in Frankrijk deden hun invloed gevoelen, de Republiek der
Vereenigde Nederlanden hield in 1795 op te bestaan, de Kolonisten verjoegen de
Landdrosten van de twee verste districten. In Graaff-Reinet kreeg Adriaan van
Jaarsveld het bestuur in handen, in Swellendam werd een ‘Nationale Vergadering’
de hoogste macht. Het Kaapsche schiereiland versterkte men tegen overval van
vreemden en een troepenmacht werd gevormd, bestaande uit pennisten (schrijvers,
boekhouders en andere Compagniedienaren) en Pandoeren, een troep Hottentotten
en kleurlingen in soldatekleeren. Aan het hoofd der troepen, ongeveer 1250 man,
stond Kolonel Gordon.
Plotseling verscheen een Engelse vloot voor Simonstad onder Admi-
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raal Elphinstone, aan het hoofd van de troepen stond Generaal-Majoor Craig. De
opdracht van de Prins van Oranje om de Kaap door Engelsen tegen Frankrijk te doen
verdedigen vertrouwde men niet en men besloot tot verweer. Zelfs van Swellendam
en Graaff-Reinet kwamen Kolonisten te hulp. Onderhandeld werd er veel, gevochten
weinig. De overmacht der Engelsen was te groot, vooral toen er onder Generaal
Clarke nog 3000 man bijkwamen. Simonstad werd verlaten, ook het versterkte kamp
bij Muizenberg en 16 September 1795 bezetten bij overeenkomst Engelse troepen
Kaapstad en het Kasteel. Dit was het einde van het bewind van de Oost-Indiese
Compagnie over Zuid-Afrika.

(1795-1803).
Elphinstone, Clarke en Craig regeerden in den beginne gezamenlik. De distrikten de
Kaap, Stellenbos en Swellendam voegden zich terstond onder Brits bestuur.
Ambtenaren deden de eed van trouw aan Koning George III voor zolang Zijn Majesteit
de kolonie in bewaring zou houden. De Graaff Reinetters echter wilden als
‘zelfstandige republiek’ in vrede leven met het Britse bestuur. Het nieuwe
Goevernement ging hier niet mee akkoord. Een uit Kaapstad toegezonden Landdrost
werd te Graaff-Reinet niet erkend en de door hem gehesen Engelse vlag haalden de
Kolonisten neer. De Landdrost kon te Kaapstad gaan melden dat de bevolking in
Graaff-Reinet weigerde zich onder Brits bestuur te stellen.
Craig, die nu alleen het bewind voerde, verbood het zenden van goederen en kruit
naar Graaff-Reinet. Hij wapende Hottentotten tegen de Kolonisten, de
Graaff-Reinetters raakten onderling verdeeld, een groot Engels leger trok al tegen
hen op, maar toen kwam opeens bericht van onderwerping. Hulp uit Indië aan de
Graaff-Reinetters gezonden bereikte hen niet. Een uit Nederland gezonden vloot om
de Kaapkolonie te heroveren werd in 1796 door de Engelsen in Saldanhabaai
genomen1). In ditzelfde jaar 1796 verklaarde het Engelse ministerie dat de Kaap niet
aan Nederland zou worden teruggegeven, maar dat het land een Kroonkolonie zou
zijn. Van alle Kolonisten werd toen de eed van trouw ge-eist.

1) De Nederlandsche vloot onder bevel van Sch. b.N.E. Lucas, telde 8 schepen, bewapend met
342 stukken en 1972 man, veel schepelingen waren ziek, een groot aantal reeds overleden;
de Engelsche scheepsmacht onder Vice-Adm. Elphinstone bestond uit 13 schepen met 610
stukken en 4661 man. Tot de ongelukkige afloop droeg, behalve het grote verschil in sterkte
tussen de beide vloten, zeer zeker bij de onbekwame leiding van de Ned. vlootvoogd (zie
Jhr. Mr. J.C. de Jonge. Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. Deel V p. 237 en
v.v.)
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De Graaff-Reinetters bleven ontevreden. Toen in 1798 de krijgsvoorraden der
Engelsen te Kaapstad door een brand vernield werden, dachten de Boeren op de
Oostgrens dat er voor hen geen gevaar van Britse zijde meer bestond. In het begin
van 1799 werd Adriaan van Jaarsveld gevangen genomen, omdat hij weigerde zich
te komen verdedigen tegen een aanklacht een ontvangbewijs te hebben vervalst.
Door vrienden werd hij op weg naar Kaapstad bevrijd.
In Graaff-Reinet vormde men een kommando, maar niet allen sloten er zich bij
aan. Het kommando moest zich overgeven, sommige Kolonisten kwamen er met een
boete af, anderen werden gevangengehouden te Kaapstad, velen vluchtten naar
Kafferland. De gevangenen te Kaapstad zijn pas in 1803 vrijgekomen. Adriaan van
Jaarsveld wachtte de doodstraf, maar de waarnemende Goeverneur Dundas liet het
niet tot terechtstelling komen. Van Jaarsveld overleed in gevangenschap.
De inboorlingen veroorzaakten de Engelsen veel last. Met Gaika sloot het
Goevernement een overeenkomst, waardoor de grensboeren tegen Kafferinvallen
beveiligd zouden zijn. Gaika kwam in oorlog met een ander hoofd, Ndlambe. De
laatste kwam over de Visrivier, Hottentotten sloten zich bij hem aan en opnieuw
hadden de Boeren op de Oostgrens vreselijk van de plunderaars te lijden. (1799).
Kommando's riep men op, Engelse troepen hielpen mee, Dundas zelf nam het
opperbevel op zich en Maynier kwam mee om weer zo'n ‘vrede’ te bewerken, wat
hem in dit jaar ook gelukte. Kaffers en Hottentotten mochten in het Zuurveld blijven
wonen en als beloning kreeg Maynier de hoge post van Kommissaris over de
Graaff-Reinet- en Swellendam-distrikten. Intussen had men aan de Noordgrens
overlast van Hottentotten.
Maynier's dwaze vriendelikheid jegens de inboorlingen bracht de grensboeren tot
wanhoop. Ze moesten het aanzien hoe Pandoeren, dus kleurlingen en Hottentotten,
de kerk te Graaff-Reinet als kazerne misbruikten en Maynier er niets tegen deed,
ook al smeekte men er om. Er kwam weer opstand, nu alleen om Maynier weg te
krijgen. En eindelijk, na lang aandringen, riep Dundas Maynier terug, waardoor de
rust weerkeerde. Aan de Kaap bleef Maynier in ere.
Toen aan de Kaap bekend werd dat in 1801 te Londen besloten was bij het spreken
over vrede tussen Engeland en Frankrijk, dat de Kaap niet Brits zou blijven, wilde
Dundas dat het land in rust zou zijn als de overgave aan de Nederlanders plaats had.
Maar een tocht tegen de Kaffers, waarbij
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Tjaard van der Walt en zijn zoon sneuvelden, leverde niets op in 1802 en de toestand
in het verwoeste Graaff-Reinet-distrikt bleef even treurig als te voren.
Intussen was van de beloofde vrije handel en vrije markt voor de voortbrengselen
niets gekomen, de ambtenaren trokken, evenals in Compagniestijd allerlei voordelen
en het tussenbestuur had tot een bedrag vän £ 99.000 aan geldswaardig papier doen
aanmaken. Bescherming tegen inboorlingen was er niet, inkwartieringen benadeelden
de Boeren zeer en door uitvoer van koren op onoordeelkundige wijze was men
hongersnood nabij. Zoo was de vrede van Amiens de Boeren wel heel aangenaam
en onder de Bataafse republiek, die van 1795 tot 1806 bestaan heeft, hoopte men een
betere toekomst te gemoet te gaan. Generaal Dundas ontsloeg alle Kolonisten van
hun eed van trouw aan Koning George III, in Februarie 1803 woei de vlag van de
Bataafse Republiek te Kaapstad en een bidstond hield men uit dankbaarheid.

1803-1806.
Kommissaris-Generaal Uytenhage de Mist nam als gemachtigde van het Bataafse
Goevernement de kolonie van Engeland over. Hij had tot taak er een bestuur in te
stellen, dat overeenkwam met de nieuwe denkbeelden van die dagen.
Hij stelde Generaal Janssens aan als Gouverneur. Deze beide mannen hebben in
de korte tijd van hun bewind (De Mist vertrok al in 1804) veel goeds tot stand
gebracht, zowel voor de Kolonisten als voor de gekleurden.
De Mist stelde goede rechtspraak in, een kommissie om landbouw en veeteelt te
behartigen. Vrije handel werd toegestaan; op ingevoerde goederen werd een kleine
belasting geheven; de civiele dienst werd verbeterd en twee distrikten, Uitenhage en
Tulbagh, werden gevormd. Huweliken mochten voortaan voor de Landdrost gesloten
worden inplaats van alléén te Kaapstad. Er kwam een postdienst tussen Kaapstad en
het binnenland. Gelijke rechten wat Godsdienst betreft kregen allen die een
Opperwezen erkenden. De Mist's Kerkorde van 1804 gaf voorschriften en bepalingen
voor goed bestuur van de kerk. Er kwamen Gouvernementsscholen, zeer tegen de
zin van velen die liever kerkscholen wilden, daar ze vreesden dat het onderwijs
ongodsdienstig zou zijn.
We zagen hoe de Regering belang stelde in de Moraviese zendingstatie
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Genadendal en in die van het Londense Zendinggenootschap Bethelsdorp Met de
Kaffers trof men een goede regeling.
Opnieuw brak de oorlog tussen Frankrijk en Engeland uit (1803). In Januarie 1806
kwam een grote Britse vloot naar Zuid-Afrika met 6600. soldaten onder Generaal
Baird. Bij Blauwbergstrand landden de troepen. Generaal Janssens deed al het
mogelijke om de kolonie te verdedigen. De Kolonisten, tevreden over zijn bestuur,
hielpen hem dapper, maar in de slag bij Blauwberg was de Britse overmacht te groot.
Janssens trok met een deel van zijn troepen naar de bergen van Hottentots Holland.
Intussen werd Kaapstad overgegeven bij de kapitulatie van Papendorp (nu Woodstock)
op 10 Januarie 1806. Daarna kapituleerde ook Janssens. Hiermee eindigde het
Nederlands gezag over Zuid-Afrika.
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IV Thermometer-Observatien gemaakt geduurende de Reis uit de
Algoa-Baay in Kafferland en terug naar Graaff Reynet.
1803
Juny 3

Graden
s'morgens
43

s'middags
80

4

47

80

5

55

80

6

48

75

7

43

73

8

59

58

Regen

9

58

56

Regen

10

52

66

11

57

67

12

52

67

13

54

60

14

56

59

15

55

59

16

40

61

17

52

65

18

54

76

19

53

81

20

42

76

21

45

76

22

49

79

23

46

83

24

53

80

25

43

76

26

46

78

27

33

63

28

60

70

29

60

62

30

41

62

Aanmerkingen

Regen
Ryp

Ryp
Regen
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31

57

Ryp & Ys, een
Linie dik

2

38

52

Ryp

3

37

58

Ryp
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V Journal eener Landreize naar de Saldanha en St Helena-Baayen
in de Maand Mey 1804
Den 17den Mey
Den 17den Mey reed den Gouverneur verzeld van zijn Aide de Camp, benevens de
Heer Hendrik Cloete van Groot Constantia en de jongeheer Jacob van Rheenen Jansz
uit de hoofdplaats des morgens met het aanbreken van den dag, en kwamen tegens
half negen uuren aan de Rietvalley daar wij ontbeten hebbende, ten half tien uuren
de reize aannamen. Het deynachtig donker weer, belette ons ver bezyde de groote
weg af te zien; de weg welke wy volgden, die zeer zandig is, verdeeld zich even
boven de Rietvaley in tweën; die welke wy rechts lieten, loopt naar midden der
Koebergen; een half uur verder is een tweede pad, gelydende door de Blaauwe
Bergvaley na de Blaauwe Berg die wy uit hoofde der sterke mist dog niet konde zien,
men weet dat links van de Rietvalley nog een weg tot die berg loopt, welke wy
parallel op den afstand van een half uur afreden. Rechts draaide een weg uit in drie
armen: de eene ging na de Koebergen; een tweede tusschen deze en agter de
Olyphantskop; de derde die wij volgden leyde rechts naar de Olyphantskop, een
plaats gehoorende aan Jan Munnik, hier stapten wy een oogenblik van de paarden
om den bewooner te groeten; weder opgezeten zynde passeerden wij twintig minuten
verder de plaats genaamd Brakke Kuil gehoorende aan Verwey zynde een fraaye
koornplaats; even boven deze wooning leyde weder een weg na Koebergen. Circa
10 minuten verder legd de Eigendomsplaats van Jan Coetzee genaamd de lange Rug.
Een Leningsplaats aan deze plaats getrokken genaamd de drie Fonteynen legd 5
minuten hooger op. By den Heer Coetzee namen wy het middagmaal en werden
treffelijk onthaald; den Heer J.C. Rabé kwam hier de Gouverneur een bezoek geven
en had een conferentie met ZijnEde.
Ten half drie uuren vertrokken wy, rydende de groote weg na Groene Kloofs Post;
toen wy een uur gevorderd waren zagen wy links van de weg een
gouvernements-uitspanplaats, de Hink Fonteyn, en iets voorwaards een weg na de
Hartebeest-Kraal, die over het strand naar de Ganzekraal en verder naar
Saldanha-Baay leyd, de Papenkuils-Fonteyn die wy weldra rechts passeerde, is een
tweede uitspanplaats, daar toch des zomers weinig water is; lings vooruit van deze
legt de zoogenaamde laatste Stuyver, zynde een stukje Gouvernements grond.
Omtrend te vyf uuren in de namiddag arriveerden wy aan de Groene Kloofs Post,
gehoorende aan het Gouvernement en verhuurd aan den zout-
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pachter Versfeld, schoonzoon van de Heer Jacob van Rheenen van Ganzekraal, welke
beide Heeren, wy aldaar aantroffen, de Gouverneur bezigtigde deze plaats die al het
aanzien heeft van mooy geweest te zyn, dog vond de gebouwen die in een woonhuis
en eenige schuren bestaan, in een vervallen staat.
De Heer Van Rheenen van de Ganzekraal had de vriendelykheid gehad een
Rijdwagen mede te brengen, in welke het gezelschap zich plaatste en naar voornoemde
plaats afreed. De Kloof die de eigentlyke plaats van de Post is, schynd zeer vrugtbaar
en leyd tegens een grasryke heuvel, makende verder aan de punt een gedeelte der
Klavervaley uit; na een uur rydens passeerden wy de zogenaamde Foverhoogte en
iets verder de Wolvenrug, twee heuvels over welke de weg legd, toen wy dezelve
gepasseerd waren zagen en arriveerden wy weldra aan de Ganzekraal, daar wy de
familie van den Heer Van Rheenen aantroffen, en zeer vriendelyk werden geherbergd,
Deze plaats legd op een quartier uur afstands van den oever der Tafelbaay, en is zeer
vrugtbaar en uitgestrekt; de zelve leverd veel koorn, garst, rogge &c. op; er zyn veele
gebouwen zelfs een wind-koorn-molen die tydens het verblyf der Engelsche Troupes
aan de Saldanha-Baay door de zelve met vrugt gebruikt werd. Ter dezer plaatse is
men zeer ver gevorderd in de schapeteeld van spaansch rass; de zelve word hier met
veel zorg opgepast en hadden een schoon aanzigt. Het vee in het generaal ziet er in
deze omstreek zeer goed uit, dog gebrek aan handen maakt dat men van de Ganzekraal
niet zeer veel vrugt trekt, als men wel zou kunnen doen-, wy zagen hier ook een ram
en ooy van Bengaalsche kemelbokken, welke zeer lang van hair zijn - onder welke
een fraay soort van wolzyde is, van welke de zogenaamde Tjals1) en halsdoeken
worden gefabriceerd.

Vrijdag den 18den.
Vrijdag den 18den. De Heer Van Rheenen had de heuschheid ons deze morgen met
deszelfs Charet wederom uitgeleide te doen, en na dat wy deszelfs Famille voor de
receptie bedankt hadden, vertrokken wy ten 9 uuren van de Ganzekraal. Op den
afstand van byna een uur arriveerden wy aan de plaats van de Heer Bastiaan Van
Rheenen, genaamd de Klavervaley. Langs de weg die wy naar derwaards reden
draayde drie wegen uit, welke na onderscheide de groene kloofs plaatsen en na
Saldanhabaay liepen. Langs deze plaats reden wy het groene Kloofs Gebergte door,
en zagen daar links en rechts van ons de gouvernements plaatsen in de kommen van
dat gelergte gelegen, zo als de groote post, Contraberg, de Orange Fonteyn en de
Lange Fonteyn, daar wy middagmaalden, deze wierd bewoond door een Boer genaamd
Jan de Goede, die het ons toescheen dat aldaar niet zeer floreerde. Wy reden voorts
na de plaats genaamd Klipberg, zynde een der seinposten van het Gouvernement.
Den Posthouder is genaamd Jan Slabber, dog was niet thuys. Deze post legd hoog
tegen de berg en heeft een zeer uitgestrekt uitzicht over de vlakte van het Zwartland,
en na de zyde der

1) Tjals = Shawls.
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Groene Kloof en Graauwe Berg. Wy zagen in de verte verscheidene plaatsen van 't
Zwartland, zo als van Laubscher, Mostert, Gysbert van Reenen en anderen. De
Piquetbergen en Picqueniers-Kloof vertoonde zich links voorwaards aan ons gezicht,
en scheenen ons toe zeer verheven te zyn. Tegens vier uuren kwamen wy aan de
Thee-Fonteyn, eene plaats gehoorende aan den Heer Jan Van Reenen, op de zelve
word eenig koorn gewonnen, dog is voornamentlyk aangelegd tot veeplaats voor
deszelfs paardefokkeryen. Het Land is in deze omstreek zeer zandig en onvrugtbaar.
Hier hielden wy halte en passeerden de nacht.

Zaturdag den 19 Mei.
Zaturdag den 19 Mei. Ten zeven uuren verlieten wij de Thee-Fonteyn, en reden door
eene zeer zandige weg na de Elands-Fonteyn. Links van ons zagen wij de
Groene-Kloofs gebergtens en Elandskerk, zynde een heuvel van dien naam. Wij
zagen tot aan Mastenberg niets belangrijks.
Tegens circa een uur op de middag arriveerden wij aldaar om te middagmaalen.
De plaats aan Mastenberg is een in het zand gelegene veeplaats, gehoorende aan
de weduwe Hendrik Laubschen van Roode Blom; het kwam ons voor zeer schraal
te zyn, egter verzekerde men dat het veld zeer geschikt voor vee is. Ten half twee
uuren arriveerden onze pakwagens en wy vertrokken, welhaast van hier cours zettende,
naar de oostwal der Saldanhabaay, daar wy ten vier uuren aan de Stompehoek by
Dirk Slabber afstapten. Wy vonden aldaar den Posthouder Stofberg welke met drie
chaloupen gereed leyde, om ons naar het posthuis over te brengen, wy traden in
dezelve, en kwamen na een goed uur roeyens aan de overzyde.
Wij bewonderde de Saldanha-Baay om derzelver schoone uitgestrektheid; jammer
is het dat het Land aan de oevers zoo schraal en dor is. Het Hollandsch
koopvaardyschip de Goede Intentie, Captn Wessel Wessels, legd agter het
Schaap-Eiland ten anker; deszelfs bestemming is naar de Houtbaay, dog slegt weer
en lekkage hadden hem genoodzaakt hier binnen te lopen. Deze baay kan een groote
menigte schepen van allerly groote bevatten, heeft op veele plaatsen genoegzame
diepte voor groote oorlogsschepen; is dog by laag water op veele plaatsen ten
eenemale droog. Wy zagen deze dag byna geen wild; aan strand werd tot vermaak
eenige zee- of strandvogels geschoten, wy zagen veel flamingos, die met honderden
over de plaaten en zandbanken loopen.
Het huis van den Posthouder is een zindelyk wel ingericht gebouw en gelegen
juist over de Stompehoek in een kleine inham naby de seinpost, genaamd de nieuwe
Uitkyk, een hooge berg die de geheele baay overziet.

Zondag den 20n Mei
Zondag den 20n Mei maakten wy ons vroegtydig op, om een plaiziertourtje met
chaloupen naar de Eilanden te doen. Wy kwamen na een goed uur roeyens aan het
Schaap Eiland en vermaakten ons met konynen schieten, die hier in zoo groot een
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zyde de Rietbaay en aan de buytenzyde de Juttenbaay loopt, en maar een smalle stuk
land overlaat om op het Schiereiland te komen. Hier verbleven wy eenige uuren om
te jagen dog deden niet veel op. Deze geheele dag wierd met varen en jagen
doorgebragt. De Gouverneur schreef een brief aan de Kapitein van het Hollands
particulier schip Wessel Wessels, hem daarby gelastende de Saldanha-Baai te verlaten
en zyne destinatie na de Houtbaay te vervolgen.

Maandag den 21 Mei,
Maandag den 21 Mei, gingen wy eene wandeling doen na de Nieuwe Uitkijk, leggende
ter linkerzyde van des Posthouders woonhuys, op de meest zichtbaare berg van dien
oord. Men ziet boven zynde de baay, in zyn geheel over, dat een allerschoonste
gezicht uitleverd. De leggingskaart van de Saldanha-Baay hadden wy mede naar
boven genomen, en het gelukte ons om dezelve, zo wel in derzelver strekking als
ligging van plaatsen, in de nabijheid juister te bepalen, als tot hier toe geschied was.
Wij ontfingen ook veele inligtingen omtrend de namen der omliggende gebergtens,
en vlyen ons dat de kaart eene groote verbetering door dit alles zal ondergaan hebben.
Nadat wy het middagmaal aan den post gehouden hadden, vertrokken wy met de
chaloup na de overzyde, en lande weder by Dirk Slabber aan de Geitenmelks-Fonteyn;
hier stegen wy te paard en verlieten de Saldanha-Baay om na de Sint Helena Baay
te reizen. Na circa een paar uuren door een bar land en zandige weg voortgereden te
hebben, zonder veel merkwaardigs te zien, arriveerden wy op de plaats van Hendrik
Stadelaar genaamd de Schaftplaats (Springfonteyn) in het rayon van Saldanha-Baay.
Hier traden wy af om te overnachten.
Deze plaats geeft veel garst en is zeer geschikt om vee te onderhouden dat in groote
menigte op deze plaats gehouden word; onder anderen zagen wy een der alleschoonste
Bengaalsche Bokrammen die wy in Afrika zagen.

Dingsdag den 22 Mei,
Dingsdag den 22 Mei, werden onze wagens vroegtydig vooruitgezonden en tegens
acht uuren volgden wy dezelve; het weder was zeer mistig, dog werd tegens den
middag helder en schoon; wy reden omtrend twee uuren lang door een dor land, en
deden een kleine omweg, om aan de zoogenaamde Honingklip te komen, op welks
hoogte eene plaats legd, gehoorende aan Jan Laubscher; hier vonden wy zeer fraaye
uithollingen in de steenrots en boven op dezelve een door kunst ingehouwene kom
van water. De heeren jagers waren ter zyde in het veld gereden, en schoten niets dan
een grysbok en drie patryzen. Circa een uur van de Honingklip gevorderd, kwamen
wy tegens den middag aan de voet der Patryzenberg, een der gebergtens daar men
best de legging der St. Helenabaay kan zien. Na dezelve omgereden te zyn, stapten
wy van de veeplaats van den veldcornet Jacob Laubscher af, om te middagmalen.
Na den eeten reden wy in gezelschap van den oudveldcornet Dirk Slabber, die de
legging van het land in deze omstreken zeer bekend is, naar boven op de Patryzenberg,

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

daar wy op het hoogste punt de kaart rectifieerde en met behulp van voornoemde
Slabber de legging

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

337
van vele plaatsen op dezelve aantekenden. De St. Helena-Baay vertoonde zich in
zyne geheele uitgestrektheid aan ons gezigt, en het bleek ons, dat dezelve dieper in
het land inschiet dan op de kaart was aangewezen. Het Land aan de noordelyke zyde
der Baay, strekt zich zeer ver in zee, dog voor zoo veel wy zien konden, en gelyk de
Lieden ons verzekerden, kunnen geene schepen diep in de Baay ankeren uit hoofde
der klipriffen, die ver in dezelve leggen. Van de Patryzenberg afgeklommen zynde,
reden wy in het vallen van den avond naar de Soldaate-Post daar wy ons camp
opgeslagen vonden en overnachten.
Op de plaats aan de voet der Patryzenberg van den veldcornet J. Laubscher, is een
gouvernementsgebouw gezet, in het welk de vlaggeman der Sint Helena-Baay woond.
Deze man moet een half uur loopen om na de vlaggestok welke aan de rechterhand
voorwaards op een berg is geplaatst, en moet een uur links van zyn woonplaats loopen
om drinkwater, dat alleen aan de Soldate-Post te vinden is, te bekomen. Deze niet
zeer goede inrigting maakt, dat de seinman byna een halve dag werk heeft als er een
sein na de Saldanha-Baay te doen staat, waarom dezelve ook aanstonds zal worden
veranderd.
Aan de uiterste hoek der Soldaten-Post, leggen nog twee plaatsen aan Jacob
Laubscher toebehoorende, namentlyk het Duiker-Eiland en Davids-Fonteyn.

Dingsdag den 22 Mei,
Dingsdag den 22 Mei, reden wy verzeld van juffrouw Laubscher langs het zeestrand
der St. Helena-Baay naar de mond der Bergrivier, daar wy na twee uuren rydens
aankwamen. Deze Rivier heeft een breede uitwatering in zee, en is de eerste die wy
zonder zandbank aan de mond zagen. Men verzekerde ons dat er zich verscheide
zeekoeyen in de rivier ophouden, en eenige dagen geleden by gelegenheid dat de
kinderen van den veldcornet Laubscher met een boot in de rivier voeren een der
zelver jagt op die schuit heeft gemaakt en zyn tandens in het boord der chaloup zette,
en zoo dezelve niet aan de wal was vast gemaakt, gewis dezelve onder water zoude
hebben gehaald. Tegens den middag kwamen wy op de woonplaats van den
voornoemden Veldcornet, genaamd de Rietvaley; dezelve legd na by den oever der
Bergrivier; hier bleven wy overnachten.

Donderdag den 24 Mei,
Donderdag den 24 Mei, deze dag bleven wy op deze plaats vertoeven, met voornemen
de zeekoeyen op te zoeken. Des morgens was het weder te betrokken en wy waren
genoodzaakt tot des middags te wachten.
De Heer Laubscher liet ons een oude slaaf zien, die zy reeds by Erffenis van hun
grootvader hadden, en die over de honderd en twintig jaren ouderdom had bereikt.
Deeze man kwam nog alleen van zyn hutje na het woonhuis, en verhaalde ons, dat
hy te Java geboren was, en reeds by de honderd jaren hier in het land was geweest.
Hy was reeds voor het jaar 1700 geboren, en had beleefd dat van de Kaapstad niets
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en agteruitzetten. Hy had zelfs de baake van possessieneming der St. Helenabaay
gesteld, en noemde nog verscheide officieren welke hy toen zeide gekend te hebben,
zoo als zelfs de oude kapitein Warneck, vader van de nog levende, dog reeds gryze
gepensioneerde kapitein van dien naam; op Batavia had hy reeds twee predecesseuren
van de Gouverneurs Van Dongen en Patras gekend1). Deze man heeft nog een staal
geheugen en geene gebreken hoegenaamd, als een zwak gezicht, hy heeft nog twee
zoons waaronder een van byna dertig jaren; zyn vrouw is eene Namacqua Hottentottin
van circa 50 jaren. Gelukkig dat deze gryzaard by lieden woont, die hem wezentlyk
met zorg oppassen. Sints de leeftyd van deze lieden heeft hy geen werk meer gedaan
en eet van de tafel der Eigenaars; wy bewonderden hem met vermaak.
Des nademiddags wandelden wy naar den oever der Bergrivier, zynde een half
uur van de woning, daar wy chaloup vonden, met welke wy de rivier oproeyden, met
voornemen van zeekoeyen te zoeken, dat ons dog mislukte. Wy kwamen toen reeds
de maan op was, aan de plaats van Fredrik Kersten, leggende aan de rechter oever,
daar wy een ogenblik vertoefden, en het was reeds laat in den avond toen wy aan
ons Logement terug kwamen, werwaards wandelende wy wel het spoor vonden, en
ook het gebrul van Hypopothamussen hoorden, zonder iets te zien.

Vrijdag den 25n Mei,
Vrijdag den 25n Mei, namen wy afscheid van onze vriendelyke hospes en vervolgden
onze reis, strekkende een eind langs de Bergrivier die wy aan onze slinke hand
hadden, wy passeerden op een veeplaats van de Heer Van Ryneveld, genaamd Jantjes
Kraal. Een uur verder reden wy over de plaats van Laubscher, genaamd de Hazekraal,
leggende aan de Zout-Rivier, welke uit de Bergrivier lopende, de scheiding van het
Kaapsch District uitmaakt. Wy reden lange tyd langs dezelve, tot wy tegens den
middag aan Matjes-Fonteyn by den Veldcornet Theunis van Schalkwyk aftraden om
te middagmalen. Deze man schynd zeer te floreeren, en heeft een fraai gebouw gezet,
dat zeer zindelyk word onderhouden. Hier zynde, bekwam de Gouverneur van de
hoofdplaats eene postbode brengende Depèches, welke met s' Landt bricq den Arend,
Kapitein Buyskens, van de Hooge Regering van Neerlands Indiën den 23n 11. in de
Tafelbaay waren aangebragt. Na den eeten vertrokken wy, rydende langs de plaats
Bester, genaamd Portugeesch Fonteyn, op eenige afstand verder passeerde wy over
die van Jan Visser, genaamd de Lange Kuyl en die van de weduwe Smit, genaamd
de Koeyraatenberg. Zonder veel merkwaardigs te ontmoeten, arriveerden wy met
het vallen van den avond, weder aan de Theefonteyn van den Heer Jan Van Reenen.

Zaterdag den 26 Mei
Zaterdag den 26 Mei vertrokken wy vroegtydig van hier en kwamen na een uur door
zware nevel gereden te hebben op de plaats genaamd Uyle1) In aanmerking komen: de Haan 1725-1729, Durven 1729-1732. Van Cloon 1732-1735,
Patras 1735-1737.
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kraal van Laubscher, wy groette even de bewoners en reden verder. Op onze weg na
de Burgerpost van Jan Eckstein, zagen wy in passant de plaatsen, Vygekraal van de
Slagter Guldewater, Schildpadkuil weduwe Laubscher, en Klipfontyn van oude Jan
Franke. De Burgerpost daar wy middagmaal hielden, was voorheen een der
Compagnies aan de Groene Kloof, dezelve legd aangenaam, en het schynd een
vrugtbare oord te wezen. Verder rydende kwamen wy op eenige afstand, langs de
plaats genaamd Friessche Fonteyn, behoorende aan eene Siemsen, leggende tegens
de Dassebergen, welke wy rechts hadden; vroeg in den namiddag spanden wy uit op
de plaats van den Heer Jan Rabee, genaamd de Matjes-Fonteyn, op de hoek der
Koebergen; deze grond is zeer vrugtbaar en 'er loopen een menigte Fonteyneen en
Thuingronden door; den bewoonder schijnd welgezeten te zyn, en veel voordeel van
zyn grond te trekken, door graan en koornbouw. Wy werden treffelyk onthaald en
bleven hier overnachten.

Zondag den 27n Mei
Zondag den 27n Mei, Tegens acht uuren in den morgen verlieten wy deze plaats en
passeerden na circa anderhalf uur gevorderd te zyn, de plaats van Nicolaas Mostert,
genaamd de Boterberg. Hier vonden wy een fraay, groot en met twee verdiepingen
onder plat opgehaald huis, met zeer veel smaak gebouwd, en in den besten staat
onderhouden. Wy leyden ‘er uit af, dat de plaatsen aan de Koebergen, zoo als
algemeen bekend is, de slechtste niet zyn, en vooral de Eigenaar van deze een
vermogend man moet zyn. Wy vielen, een uur verder gereden zynde, langs de
Olyphantskop, aan de plaats van Jan Munnick, in de weg, welke wy by onze uitreize
van de Rietvallye afgekomen waren; en de zelve volgende, arriveerden wy ten Elf
uuren in den morgen aan die Gouvernementsplaats. De Heeren Hendrik Cloete en
Van Reenen namen hier afscheid van ons gezelschap, het welke zonder te vertoeven
de weg vervorderde, en tegens twaalf uuren des middags, behouden en te vreden
over ons reisje, de barriere van het Kasteel binnen reed.
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E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

343

Lijst van aangehaalde werken
LODEWYK ALBERTI. De Kaffers aan de Zuidkust van Afrika, Natuur- en en
Geschiedkundig beschreven. Amsterdam 1810. Gegraveerde platen door L.
Portman uitgegeven by Maaskamp.
SIR JOHN BARROW. An account of Travels into the Interior of Southern Africa
in the Years 1797 and 1798. London 1801.
BERTUCH & VATER. Ethnogr. Ling. Archiv.
H.G. FLORKE. Repertorium des Neuesten und Wissenswurdigsten aus der
Gesamten Naturkunde. 1811.
E.C. GODÊE MOLSBERGEN. De Stichter van Hollands Zuid-Afrika, Jan van
Riebeeck, Amsterdam. 1912.
- - & JOH. VISSCHER. Zuid-Afrika's Geschiedenis in Beeld. Amsterdam. 1913.
W. GOEDE. Lichtenstein's Reisen, deel III. Dordrecht MDCCCXV.
JHR. MR. J.C. DE JONGE. Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. Zwolle,
1869.
MAGGS BROS. Catalogue of Gordoncollection, Supplement to No. 316.
E.E. MOSSOP, M.D. Old Cape Highways. Cape Town (1928).
H.P.N. MULLER & JOH. SNELLEMAN. Industrie des Cafres du Sud-Est de l'
Afrique. Leyden s.d.
CH. PETTMAN. Africanderisma.
G. PRELLER. Piet Retief. Pretoria. 1908.
GEO. MC. CALL THEAL. Belangryke Historische Documenten over Zuid-Afrika.
III.
MAURITS THOMANS. Reise und Lebensbeschreibung. Augsburg. 1788.
CHRISTOFFEL COETZEE DE VILLIERS. Geslacht Register der oude Kaapsche
familien.
WILLIAM WHITE. Journal of a voyage performed in the Lion... from Madras to
Columbo and da Lagoabay in the Year 1798 with some account of the manners
and customs of the inhabitants of da Lagoabay. London 1800.
Briefe des Herrn VON WURMB und des Herrn Baron VON WOLLZOGEN auf ihren
Reisen nach Afrika und Ostindien in den Jahren 1774 bis 1792. Gotha 1794 bei
Carl Willhelm Ettinger.
ZUID-AFRIKAANSCH TYDSCHRIFT. Januari en Februari 1886.
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Naamregister
A.
AAPJESRIVIER (GROOTE) KLIPPENDRIFTRIVIER, 29.
AAPJESRIVIER (KLEINE), 29.
AARD (VAN), 240.
AARDE (CHRISTIAAN VAN), 49.
ABATTOANA, 323.
ABSALOM, 290.
ABUE, 111, 112, 226, 227, 231.
ACHTERBRUINTJESHOOGTE, 240, 241.
ACHTERSNEEUWBERGEN, 164, 175.
ACTEON, 232.
AETHIOPIË, 269, 299, 300.
AFRIKA, AFRIKAANS, 70, 84, 97, 100, 108, 109, 111, 113, 128, 140, 145, 151,
162, 190, 200, 228, 231, 242, 244, 245, 251, 255, 270, 273, 275, 279, 283, 289,
291, 300.
AFRIKA'S HOOGTE, 199.
AGULHAS (BANK), 226.
AKEN, 261.
ALBERTI (FREDERIK), 145.
ALBERTI (LODEWIJK), 137, 139, 140, 141, 143, 145, 148, 150, 156, 163, 164,
169, 175, 176, 182, 237, 238, 239, 309, 310, 317, 319, 322, 323.
ALEXANDER DE GROOTE, 303.
ALGOABAAI (BAAI LAGOA), 20, 33, 49, 51, 52, 129, 131, 133, 135, 141, 144,
152, 154, 156, 181, 182, 202, 216, 225, 229, 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239,
323.
ALLEMANSFONTEYN, 9.
ALMEIDA (MATTHEUS), 301.
ALMEIDE (NICOLAAS), 299, 300, 301.
AMAXOSA, 263.
AMAZONE, 303.
AMBROSIUSHOEK, 37, 38.
AMERIKA, 270, 294, 300.
AMIENS, 111, 243, 330.
AMSTERDAM, 33, 56, 145, 219, 253, 277, 278.
ARABIË, 295, 297.
AREND, DEN (S'LANDS BRIK), 338.
ASSEGAAIBOSCH, 27, 50, 235, 240.
ASSEGAAIRIVIER, 230.
ASWEGEN (PIET VAN), 201.
ATAHUALPA, 300.
ATTAQUAKLOOF, 31, 54, 57, 58.
ATTICA, 275.
AUGSBURG, 309.
AUGUSTA'S RUST, 233.
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AUTONIQUAGEBERGTE 27. (Zie ook HOUTENIQUA.)
AVONTUUR, 233.
AZIË, 141, 217, 289, 294, 304.

B.
BAAI, 323.
BAAI ANGOLA, 56.
BAAI CONTENT, 56.
BAAI FALS, 37, 101, 173.
BAAI LAGOA (ALGOABAAI), 20, 33, 49, 51, 52, 129, 131, 133, 135, 141, 144,
152, 154, 156,
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181, 182, 202, 216, 225, 229, 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 323.
BAAKRIVIER, 133, 238.
BAANMAN (ANTONIE), 276.
BACCHUS, 293.
BAD, 61.
BADENHORST (C.H.), 38.
BAIRD, 331.
BAKHA, 323.
BAKKERSRIVIER, 155.
BALLOT, 168, 217.
BAMBOESBERG, 15.
BANTHON (ADRIAAN), 164.
BANTOE, 309.
BARBIER, 177.
BARBIERSKRAAL, 230.
BARROW (SIR JOHN), 111, 113, 120, 140, 165, 174, 194, 220, 311.
BASSEHRIVIER, 322, 323.
BASSON (NICOLAAS), 214.
BASTAARDKAFFERS, 14, 18, 19, 21, 51.
BATAAFS, 124, 198, 217, 242, 244, 330.
BATAVIA, 145, 182, 217, 233.
BAUER (WED.), 240.
BAVIAANSFONTEYN, 37.
BAVIAANSKLOOF, 102, 103, 104, 219, 220.
BAVIAANSRIVIER, 172.
BEBEH, 43.
BECK, 245.
BECK (WED.), 207.
BEELAERTS, 161.
BEER (JOHANNES DE), 40, 45.
BEER (J.J. DE), 6, 7.
BEER (MATTHYS DE), 205.
BEER (NANTUS DE), 166, 167, 177.
BEER (SAMUEL DE), 205, 206, 244.
BEER (ZACHARIAS DE), 3, 4, 5, 9.
BEERVALLEI, 200.
BEETSJOEANALAND, 323.
BENAY, 133.
BENTLEY (THOMAS), 323.
BENTURA (ABRAHAM VAN), 38.
BERG (ABRAHAM VAN DEN), 8, 215.
BERG (PIETER VAN DEN), 203.
BERGRIVIER, 208, 246, 337, 338.
BERLIJN, 210, 237.
BERNARD (N.), 33.
BERTUCH, 309.
BESTER, 338.
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BESTER (HENDRIK), 215.
BESUIDENHOUT, 170, 172, 323.
BESUIDENHOUT (JOHANNES), 172.
BETHELSDORP, 154, 238, 239, 331.
BETJARD (ALEXANDER), 177.
BEULEN (PIET VAN), 127.
BEUNE, 32.
BEUNINGEN (WED. VAN), 30.
BEVEREN (VAN), 299.
BHEMBE, 43.
BIEREWAARD (FERDINAND ALBREGT), 58.
BIEREWAARD (FREDERIK), 33.
BIRD EILANDEN, 51.
BITHATA, 266.
BLAAUWE BERGVALEY, 333.
BLAUWBERGSTRAND, 331.
BLAUWEKRANS, 244.
BLASIUSBAAI (ST.), 227.
BLASIUSKAAP, 112, 224, 231.
BLEEK (Dr. W.H.I.), 309.
BLOEDKRAAL, 118.
BLIJDE BERG, 5.
BLIJDE RIVIER, 9, 42, 242.
BOCHARD (SAMUEL), 297.
BOELHOUWERSDRAAI, 197.
BOESMANS, 13, 24, 39, 40, 48, 71, 174, 183, 184, 188, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 200, 203, 242, 244, 260, 321, 326, 327.
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BOK (N.), 21.
BOKFONTEYN, 198.
BOKKEVELD, 207, 208, 216.
BOKKEVELD (KOUDE), 1.
BOKKEVELD (OUDE), 1.
BOKKEVELDGEBERGTE, 208.
BOKRIVIER, 104, 208.
BOMBAY CASTLE, 173.
BOONTJESKRAAL, 102.
BOOYSEN (GERRIT), 215.
BOOYSEN (ZACHARIAS), 215.
BORDEAUX, 270.
BORK (COVES), 323.
BOSBERG, 9, 10, 162, 241.
BOSCH (JOHANNES HENDRIK), 146, 215.
BOSHOF, 34.
BOSJESMANSBERG (CAMDEBOOSBERG), 5.
BOSJESMANSRIVIER, 16, 17, 21, 50, 76, 135, 156, 157, 158, 159, 240, 325.
BOSJESMANSRIVIERBERGEN, 50.
BOSJESVELD, 219.
BOSRIVIER, 10, 43, 162.
BOTERBERG, 339.
BOTERFONTEYN, 131.
BOTHA, 34, 113, 123, 146, 148, 151, 154, 155, 171, 172, 215, 231.
BOTHA (C.), 120.
BOTHA (CHRISTIAAN), 110, 111, 226.
BOTHA (CORNELIS), 56.
BOTHA (CORNELIS JACOBZ), 56.
BOTHA (JACOBUS), 15, 32, 54.
BOTHA (JACOBUS DE OUDE), 29, 60.
BOTHA (THEUNIS), 10.
BOTHES (A.), 205.
BOTMA (JOHAN DANIËL), 215.
BOTMAN, 138.
BOTRIVIER, 38, 102.
BOUWEZAK, 135, 136, 141, 152.
BRAKFONTEYN, 243.
BRAKKE KUIL, 333.
BRAKRIVIER, 3, 4, 6, 31, 32, 33, 39, 132, 188.
BRANDENDE VALLEI (BRAND VALLEI), 1, 30, 219.
BRANDWAGT, 32.
BREDE RIVIER, 1, 34, 35, 36, 60, 105, 107, 216, 218, 219, 222, 223.
BRESLER, 183.
BRITS (HANNES), 38.
BRITTEN, BRITS, 243, 271, 275, 299, 327, 328, 329, 331.
BROEK, 219.
BRONKHORST (RUDOLF JOHANNES), 215.
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BRUINTJE, 241.
BRUINTJESHOOGTE, 160, 173.
BRUYNSHOOGTE (DE), 4, 8, 9, 10, 42, 43.
BUFFELJACHTRIVIER, 35, 59, 107, 223.
BUFFELSFONTEYN, 226.
BUFFELSHOEK (NIEUWEWEG), 8.
BUFFELSHOEKRIVIER, 160.
BUFFELSKRAAL, 245.
BUFFELSRIVIER (zie: KARIGA), 2, 6, 200, 201, 243.
BUFFELSVALLEI, 188.
BUFFELSVERMAAK, 55, 117, 230.
BURG (WED. VAN DER), 205, 244.
BURGERDRIFT, 246.
BURGERPOST, 339.
BURGERS (ANDRIES PETRUS), 214.
BURGERS (BAREND), 39, 40, 201, 215, 243.
BUYS (COENRAAD), 106, 143, 150, 156, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171,
174, 214, 215, 233, 310, 311, 322, 323,
BUYS (DE GOUDEN), 276.
BUYS (JAC), 22.
BUYS (JACOBUS), 54.
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BUYS (JAN), 30.
BUYS (PHILIP), 145.
BUYS (PIETER), 22, 23.
BUYSKENS, KAPT., 338.

C. (Zie ook K.)
CALDWELL, 246.
CALLENDER (JAMES), 118, 231.
CALVIJN, 298.
CAMDAGA, 49.
CAMDEBOO, 6, 7, 9, 16, 21, 23, 30, 39, 40, 41, 42, 49, 203, 206, 242.
CAMDEBOOSBERG, 5, 7, 8.
CAMNASSIGEBERGTE, 30.
CAMNASSIRIVIER (CAMMANASSIRIVIER), 31, 226, 235.
CANGOGEBERGTE, 31.
CANGOGROTTEN, 325.
CANNALAND, 31.
CANNALANDRIVIER (GROTE), 31.
CANNALANDRIVIER (KLEINE), 31.
CANNALANDSHOOGTE, 31.
CANNIGA (VOGELRIVIER), 41.
CAPOKFONTEYN, 200.
CARERIVIER, 6.
CAROLUSPOORT, 189.
CARPAT, 214.
CARREEBOS (CARRUBOS), 201, 243
CARRO, 42, 200, 201, 204, 206, 226, 242.
CARROBERGEN, 3.
CARROHEUVELS, 4, 29.
CARRORIVIER, 224.
CARROVELD, 4, 5, 6, 8, 9, 27, 30, 31.
CARTHAGERS, 256.
CASPERSKRAAL, 204.
CATO, 268.
CATWIJK A/D RIJN (HOEKER), 56.
CAUGA, 5.
CAUGAGEBERGTE, 27.
CAUGARIVIER (GAMTOUWSRIVIER) 27, 29, 30.
CAYENNE, 245.
CAYMANSDRIFT, 57.
CAYMANSGAT, 1, 116.
CAYMANSKLOOF, 229.
CAYMANSRIVIER, 229, 231.
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CERNE, 270.
CHACHOW ('T), 147, 149, 152.
CHAMPAGNEPOORTRIVIER, 39.
CHENUT (GUILLAUME), 270, 271, 275.
CHINA, 111.
CHINEESJES, 40, 48, 84.
CIVITA VECCHIA, 262.
CLARKE, 328.
CLOETE (HENDRIK), 6, 41, 333, 339.
CLOETE (Mr. HENDRIK), 1.
CLOETE (PIETER), 1, 38.
CLOETE (WILLEM), 121.
CLOETENSKRAAL, 122, 232.
COENS, 105.
COERNOY (KLEINE ZONDAGRIVIER), 76, 79.
COETSEE, 178, 215, 333.
COETSEE (MAARTEN), 198.
COGA (T'), 166.
COLOMBO, 309.
COLZNOY (COERNOY), 97.
COMBEHLA, 44.
COMPAGNIE (O.I.), 1, 46, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 141, 182, 220, 221, 222,
234, 260, 275, 276, 277, 278, 291, 296, 298, 299, 305, 325, 326, 327, 329.
COMPASBERG, 176, 188, 243.
CONGA (T') (= 'T CONGO), 141, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 152, 214, 233,
235, 236, 238.
CONTERMAN (JAC), 37.
CONTRABERG, 334.
CORNOYRIVIER, 21.
CORRECK, 138, 139.
COURANG RIVIER, 156.
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CAUWSGEBERGTE (KOUWBERG), 2.
CRAIG (SIR JAMES), 220, 328.
CREDO, 28.
CRETENSEN, 254.
CRIEGAVALLEI (KARIGA VALLEI), 5, 6, 9.
CROESE (HIERONYMUS), 1.
CROESE (JOHANNA), 1.
CROESUS, 277.
CUGARIVIER, 143, 156.
CYRUS, 243.

D.
DAAY (BETJE), 235.
DAGGABOERRIVIER, 172.
DAMME (TEN), 223.
DAMME (HELENA WILHELMINA TEN), 1.
DAMOH, 261.
DANKELMANN (VON), 237.
DASSEBERGEN, 339.
DAUKAMMARIVIER, 230.
DAVELL (HENDRIK), 215.
DAVIDS-FONTEYN, 337.
DEBEHZA, 43.
DEEN, 244.
DEHN (VON), 237.
DELAGOABAAI, 299, 309, 323.
DELPORT, 242.
DELPORTE (JAC.), 36.
DENEMARKEN111,.
DEPKARIVIER, 35.
DIANA'S BAD, 232.
DIEPEKLOOF, 228.
DIEPEKLOOFRIVIER, 228.
DIEPERIVIER, 29, 53, 121, 127, 230, 234.
DIRCKSKRAAL, 240.
DITLOFF (JAN), 58.
DONGEN, (VAN), 338.
DOORDRIFT (DE), 6, 7, 16.
DOORNRIVIER, 15, 16, 224.
DOORNRIVIER (GROTE), 31.
DOORNRIVIER (KLEINE), 31.
DRAAI (DE), 207, 245.
DRAKESTEIN, 61, 216.
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DREYER (JAN), 31.
DRIEFONTEYNEN, 61, 188, 226, 333.
DRIEKOPPEN (DE), 176, 207.
DUIKER-EILAND, 337.
DUITSER, 184, 185, 217, 230, 323.
DUITSLAND, 220, 229.
DUIVELSBOS, 223.
DUMENIL, 120, 128.
DUNDAS, 143, 328, 329, 330.
DUPLESSIS, 35.
DUPLESSIS (DANIËL), 59, 110.
DUPLESSIS (JACOBUS), 235.
DUPLESSIS (WED.), 235.
DUPRÉ, 35, 109, 241.
DUPRÉ (ANDRIES), 28, 53.
DUPRÉ (COBUS), 225.
DUPRÉ (PIETER), 224.
DURAND (JAN), 49.
DUTOIT, 218.
DUTOIT (DANIËL), 218.
DUTOIT (P.A.), 219.
DUTOIT (PIETER), 245.
DUYVELSKOP, 30, 54, 55.
DUYVENHOKRIVIER, 35, 59, 109, 224.
DWIKARIVIER, 3, 226, 244.
DWINKA, 3, 4.

E.
ECKSTEEN (H.), 38, 102.
ECKSTEIN, (JAN), 339.
EEMS (DE), 278.
EENHOORN (DE), 301.
EERSTERIVIER, 100.
EGYPTE, 289.
EILAND (HET), 218.
ELANDFONTEYN, 28, 335.
ELANDSBERG, 240.
ELANDSKERK, 335.
ELPHINSTONE, 328.
ELSERIVIER, 58.
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EMBEN, 272.
ENGELAND, ENGELSEN, ENGELS, 101, 102, 111, 113, 118, 130, 131, 133, 137,
138, 143, 145, 146, 147, 162, 163, 167, 173, 175, 177, 183, 188, 198, 211, 220,
222, 226, 229, 233, 236, 238, 239, 242, 243, 246, 270, 275, 278, 301, 323, 325,
327, 328, 329, 330, 331.
ENKHUIZEN, 276.
ENNO-CASSA (T'), 165.
ENSLIN (GEORGE FREDERIK), 215.
ERASMUS, 161.
ERASMUS (CAREL), 242.
ERASMUS (JACOBUS), 172, 173.
ERASMUS (LAUW), 32.
ERASMUS (P.), 5, 9, 16.
ERASMUS (WED.), 2, 4.
ESSEBOS, 27, 53.
ESSEBOSBERG, 235.
ETERA (FORT), 97.
ETNA, 262.
EUROPA, EUROPEANEN, EUROPEES, 10, 63, 108, 116, 127, 137, 162, 169, 178,
185, 186, 187, 191, 220, 221, 223, 227, 231, 237, 246, 256, 257, 260, 268, 272,
274, 275, 279, 281, 284, 289, 290, 296, 299, 304, 309, 319, 323, 327.

F.
FABER, 323.
FAIRBRIDGE (C.A.), 253.
FAURE, 106, 107, 115, 116, 153, 205.
FAURE (A.), 223.
FERD (SEBASTIAAN), 114, 229.
FERREIRA, 125, 235, 236, 326.
FERREIRA (ANTONIMICHIEL), 236.
FERREIRA (B.), 29.
FERREIRA (IGNATIUS), 29, 124, 234.
FERREIRA (MARTHA), 154.
FERREIRA (P.), 21, 53, 54.
FERREIRA (PETRUS HENDRIK), 154.
FERREIRA (SALOMON), 21, 22, 42, 150.
FERREIRA (STEPHANUS), 51, 53, 124, 234, 236.
FERREIRA (STEPHANUS ANDRIES HERCULES), 154.
FERREIRA (THOMAS), 23, 28, 29, 42, 53, 126, 129, 134, 135, 136, 138, 214.
FERREIRA (THOMAS IGNATIUS), 141, 153, 154.
FLAMINIA, 262.
FLORKE (H.G.), 243.
FORMOSA, 10.
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FORT ETERA, 97.
FORT FREDERICK, 133, 135, 140, 141, 142, 237, 238.
FOURIE (JOZEF), 225.
FOURIE (WED.), 35, 59, 225.
FOVERHOOGTE, 334.
FRANCISBAAI (ST.), 24, 52.
FRANKE (JAN), 339.
FRANKRIJK, FRANS, FRANSEN, 61, 124, 145, 236, 242, 244, 270, 271, 278, 325,
327, 328, 329, 331.
FRANSHOEK, 216.
FRIESLAND, 275.
FRIESSCHE FONTEYN, 339.
FRYKENIUS, 327, 327.

G.
GAGABE, CHACHABE, RARABE, 45, 47, 50, 90, 310, 322, 323.
GAIKA (T'), 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 156, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 214, 233, 238, 241, 310, 317, 323, 329.
GALGEBOS, 25, 52, 237.
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GAMA (VASCO DA), 318.
GAMKA (LEEUWERIVIER), 3, 4, 31, 204, 205, 226, 244.
GAMKARIVIER, 244.
GAMTOUWSRIVIER, 5, 23, 25, 27, 29, 52, 129, 131, 132, 137, 153, 200, 202,
235, 236.
GANGES, 291.
GANSEKRAAL, 30, 104, 333, 334.
GANZELA, 64, 93, 95.
GANZEVALLEI, 117.
GARONNE, 270.
GAUDA, 266.
GAUKOMA, 117.
GAUS, GAUCHE, GOUS (ANDRIES), 57, 160.
GAUS, ID., ID. (MARTHINUS), 215.
GEEL (JAN), 215.
GEELBEKFONTEYN, 2, 206, 245.
GEELBEKVALLEIRIVIER, 228.
GEELHOUTBOMENRIVIER, 27.
GEERKENS, 160.
GEITENMELKS-FONTEYN, 336.
GELUKWAARD, 246.
GENADENDAL, 331.
GEORGE, 111, 328, 330.
GEROTS, 177, 181, 182, 183, 242, 244.
GHODISA, 45, 46, 47, 50.
GHOUP (KOUPSGEBERGTE), 204, 206.
GHOUPBERGEN, 3.
GIDEON, 294.
GIEBELAAR (JOHANNES), 60.
GIESE (JOHAN CAREL), 155.
GILDENHUYZEN, 38, 102, 234.
GILMER, 105, 106, 164, 169, 175, 182, 199, 209, 226.
GILTEN (VON), 129, 133, 134, 135, 137, 143, 153, 154, 155, 156, 167, 179, 181,
202.
GLASGOW (WILLEM), 206.
GODÉE MOLSBERGEN (E.C.), 55, 219.
GOEDE (JAN DE), 334.
GOEDE INTENTIE (KOOPVAARDIJSCHIP), 335.
GOEDKOOP (A.), 134.
GOENS (VAN), 299.
GONACQUA, 17, 18, 21, 22, 170, 234, 235, 310, 323.
GORDON, 18, 40, 43, 44, 46, 49, 176, 243, 326, 327.
GORDONSFONTEYN, 198.
GOUDINI, 1, 216, 218.
GOUDSRIVIER, 110.
GOURITSRIVIER, 31, 34, 58, 226, 235.
GOUS, zie GAUS.
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GRAAFF (GOUVERNEUR VAN DE), 229, 242, 327.
GRAAFF-REINET, 131, 140, 147, 168, 171, 172, 176, 181, 182, 183, 195, 200,
201, 204, 206, 213, 214, 217, 227, 228, 242, 243, 244, 310, 326, 327, 328, 329,
330.
GRAAUWE BERG, 335.
GRAND, 139.
'S:GRAVENHAGE, 1, 39, 100, 197.
GREEF (ADRIAAN), 8.
GREEF (JURGEN), 41.
GREIFSWALD, 231.
GREUNING (CHRISTIAAN CHRISTOFFEL), 215.
GREVENBROEK, 251, 253.
GREYLING, 215.
GREYLING (ABRAHAM), 177.
GREYLING (GREELING) (BAREND), 215, 241.
GREYLING (J.C.), 146.
GRIEKS, 265.
GRIETJESGAT, 102.
GROBBELAAR (COERT), 9, 242.
GROBBELAAR (PIET), 215.
GROENE KLOOF, 335, 339.
GROENE KLOOFS GEBERGTE, 334, 335.
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GROENE KLOOFS POST, 333.
GROENE MEER, 230.
GROENERIVIER, 29.
GROENEVALLEI, 117, 230.
GROENEWALD (C.), 61.
GROENLOO, 1.
GROOT CONSTANTIA, 333.
GROOTVADERSBOS, 35, 59, 228.
GROSVENOR, 224, 325.
GROTE AAPJESRIVIER (= KLIPPENDRIFTRIVIER), 29.
GROTE BOS, 226.
GROTE BRAKKERIVIER, 58, 113, 114, 228.
GROTE CANNALANDRIVIER, 31.
GROTE DOORNRIVIER, 31.
GROTE PAARDEKRAAL, 31.
GROTERIVIER, 5, 9, 326.
GROTE VISRIVIER, 42, 45, 46, 47, 49, 74, 94, 97, 131, 141, 159, 161, 163, 164,
165, 166, 172, 173, 174, 177, 201, 238, 241, 325.
GROTE VLAKTE, 60.
GROTE ZEEKOERIVIER, 52.
GROTE ZWARTKOPRIVIER, 140, 239.
GRÜNSTADT (HERZ), 116, 230.
GUIANA, 97.
GUIENNE, 270.
GULDENWATER (SLAGTER), 339.

H.
HABANA, 43, 141.
HAGELKRAAL, 32.
HALLE, 227.
HAMBONA, 323.
HANGLIP, 37, 38, 101.
HANTAM, 216.
HARTEBEESTFONTEYN, 3.
HARTEBEESTKRAAL, 32, 221, 333.
HARTEBEESTRIVIER, 29, 114.
HARTEKUIL (DE), 110.
HARTSINK (J.J.), 97.
HASSELT (VAN), 133.
HATTING (JAC.), 32.
HAUMAN (EDUARD CHRISTIAAN), 53.
HAVELENBERG (FRANS), 164.
HAZARD, 218.
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HAZEKRAAL, 338.
HEBREEUWS, 297.
HEEMRAADSRIVIER, 8.
HEERDEN (CAREL VAN), 201.
HEERDEN (I. VAN), 164.
HEERDEN (PIETER VAN), 173.
HEERDEN (W. VAN), 166, 167, 179.
HEERDEN (W.P. VAN), 174.
HEINS, 231.
HEINSIUS, 299.
HELENABAAI (ST.), 276.
HELLYN, 278.
HENDRIK, 170.
HENRY, 161.
HERCULES, 233, 304.
HERMANUSKRAAL, 241.
HERNHUTTERS, 102, 103, 220.
HERTERIVIER, 33.
HERTS (= HERZ GRÜNSTADT), 116, 230.
HES, 246.
HESSEQUAKLOOF, 222.
HEXEDAL, 245.
HEXRIVIER, 1, 4, 9, 26, 32, 52, 245.
HEXRIVIERGEBERGTE, 1, 32, 216.
HEXRIVIERKLOOF, 245.
HEYNS, 120.
HEYNS (OKKER), 31.
HEYNS (WED.), 29, 54, 234.
HINGNOGH, 261.
HINK FONTEYN, 333.
HODDERSUM, 225.
HOFMANSGAT, 158, 240.
HOGESAAD (YSBRAND), 274.
HOLDRIFT, 244.
HOLLAND, HOLLANDERS, HOL-
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LANDS,

61, 139, 142, 143, 145, 203, 211, 219, 234, 235, 239, 260, 262, 269,

298.
HOLYDAY, 231.
HOLZHAUSEN, 222.
HONINGKLIP, 336.
HOOGMOEDSFONTEYN, 198.
HOOIVLAKTE, 244.
HOORN (TIMOTHEUS VAN), 277.
HOP, 224.
HORAK (LANDDROST), 35.
HORATIUS, 215.
HOTTENTOTTEN, HOTTENTOTS, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
26, 35, 39, 47, 48, 57, 63, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 84, 89, 93, 95, 98, 102,
103, 104, 106, 109, 110, 111, 115, 116, 120, 122, 129, 130, 131, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 141, 147, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 170, 181, 182, 183,
187, 188, 191, 196, 204, 205, 211, 212, 213, 214, 220, 221, 227, 229, 234, 235,
236, 239, 240, 241, 244, 251, 253, 254, 256, 260, 281, 293, 297, 298, 299, 309,
310, 312, 317, 318, 327, 328, 329.
HOTTENTOTS-HOLLAND, 61, 100, 101, 102, 127, 216, 219, 331.
HOTTENTOTS-HOLLANDKLOOF, 38, 61, 116.
HOUD CONSTANT, 243.
HOUTBAAY 335, 336.
HOUTENIQUA (AUTENIQUA, OUTENIQUA), 27, 57.
HOUTENIQUA BOS, 27, 30, 32.
HOUTENIQUA GEBERGTE, 27, 28, 29.
HOUTENIQUALAND, 28, 30, 32, 33, 54, 55, 57, 113, 115, 116, 121, 228, 229.
HUGENOTEN, 10, 245.
HUGO (PAUL), 208.
HUGO (P.T.), 218.
HUMAN, 171, 172, 192, 198, 202, 206.
HUMAN (JURGEN), 42.
HUYS, zie: UYS.

I.
IERLAND, 177, 203, 206.
IMHOFF (VAN), 61.
IMMBO (EMBEN), 323.
INDIË, INDIES, 277, 278, 289, 291, 301, 326, 328.
ISRAËLIETEN, 241, 272, 299.
ISRAËLITIESE KLOOF, 241.
ITALIAANS, ITALIANEN, 258, 295.
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J.
JAARSVELD (ADRIAAN VAN), 143, 156, 163, 326, 327, 329.
JACATRA, 145.
JACOBS (STEPHANUS), 207.
JACOBSE (WED.), 1.
JACOBSEN (JAN), 199, 207.
JAGER (JOHANNES DE), 42.
JAGER (LOUW DE), 35.
JAGER (P. DE), 35.
JAGERBOS, 126, 235.
JAGERSFONTEYN, 2.
JAKHALSFONTEYN, 3, 206.
JAKHALSKRAAL, 120.
JALOEZE, 138, 139, 141, 149, 152, 233, 241.
JAMOSIE, 50.
JAN MOSTAARDSHOEK, 2.
JANSE VAN RENSBURG (zie ook: RENSBURG), 106, 141.
JANSEN VAN VUUREN, 29.
JANSSENS (J.W.), 100, 210, 232, 233, 237, 238, 243, 246, 321, 323, 330, 331,
333.
JANTJES KRAAL, 338.
JAVA, 145, 291, 337.
JERAMBA, 11, 13, 14.
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JEREMIA, 257.
JINKHANNA GEBOEHSSO TABEKALEHRE, 313.
JOHN AND MARY (THE), 299.
JONGE (DE), 328.
JORDAN, JORDAAN, JOURDAN (P.) 30, 245.
JOUBERT, 326.
JOUBERT (FRANçOIS), 16, 17.
JOUBERT (JACOB), 45, 53, 54, 55, 56.
JOUBERT (JOZUAH), 41.
JOUBERTSFONTEYN, 8.
JUPITER, 262.
JUTTENBAAY, 336.

K. (Zie ook C. en Q.)
KAAIMANSKLOOF, 229.
KAAIMANSRIVIER, 229, 231.
KAAP (DE), KAAPS, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 31, 47, 51, 54, 60, 61, 79, 100,
106, 110, 111, 125, 134, 174, 182, 185, 197, 201, 202, 206, 208, 215, 217, 225,
227, 231, 243, 253, 254, 257, 262, 272, 273, 274, 275, 292, 294, 325, 326, 328,
329.
KAAP AGULHAS, 37.
KAAP CORRIENTES, 300, 301.
KAAP DE GOEDE HOOP, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 31, 47, 51, 54, 60, 61, 79,
100, 106, 110, 111, 125, 134, 174, 182, 185, 197, 201, 202, 206, 208, 215, 217,
225, 227, 231, 243, 253, 254, 257, 262, 272, 273, 274, 275, 292, 294, 325, 326,
327, 328, 329.
KAAP DES RECIFS, 221.
KAAP FALS, 216.
KAAPKOLONIE, 305, 309, 328.
KAAPSTAD, 100, 101, 111, 112, 120, 132, 137, 152, 153, 154, 173, 177, 182,
197, 209, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 227, 228, 230, 231, 232, 238, 239,
242, 243, 246, 253, 326, 328, 329, 331, 337.
KAAP ST. FRANCIS, 26.
KABELJAUWRIVIER, 25, 26, 52, 129, 236, 240.
KAFFERBERG, 166.
KAFFERKUILRIVIER, 34, 59, 225.
KAFFERLAND, 10, 15, 70, 73, 106, 138, 145, 163, 164, 171, 174, 175, 181, 203,
213, 236, 237, 240, 241. 243, 329.
KAFFERS, 11, 13, 17, 18, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 97, 98, 99, 111, 116, 117, 118, 124, 125, 126, 127, 128, 135, 138, 139,
141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 155, 157, 158, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 173, 176, 180, 181, 182, 191, 196, 202, 203, 204, 211,
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212, 213, 214, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238,
239, 240, 242, 243, 263, 309, 310, 312, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 326, 326, 327, 328, 329, 331. (zie ook: MAGOSEN, XOSA).
KAFFERS (HOTTENTOTBASTAARD) 11. (zie ook: BASTAARDKAFFERS).
KAGARIVIER, 11, 14, 166, 172.
KAKOURIRIVIER, 11.
KAMFER (ROELOF), 31.
KAMIESBERG, 325.
KAMMANASSIEGEBERGTE, 30.
KAMMANASSIERIVIER, 31, 235.
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KANAÄN, 245.
KANGOGROTTEN, 326.
KARIGARIVIER (BUFFELSRIVIER), 6, 41, 74.
KARIGAVALLEI, 5, 6, 9.
KARNEMELKRIVIER, 224.
KAROEMORIVIER, 11.
KARRERIVIER, 6.
KARSRIVIER, 36.
KARSTEN (CARSTENS), 127.
KASTEEL, 62.
KAT (DE), 62.
KATRIVIER, 165, 166, 168, 244.
KAUTA-KAWOETA, 90, 92, 93, 94.
KEAW (THOMAS), 173.
KEEROM (DE), 5.
KEEROMRIVIER, 229.
KEISKHAMMA (KEISSIE), 310.
KEISSIRIVIER, 310.
KEMP (F. VAN DER), 134, 136, 139, 153, 154, 155, 156, 181, 238, 239, 309,
310, 313, 319, 320.
KEMPE (P.), 36.
KERSTEN (FREDRIK), 338.
KEURBOOMRIVIER, 29, 31, 33, 54, 55, 120, 122, 231, 232.
KEURBOOMRIVIERBAAI, 56.
KEYZER (JOHAN HENDRIK), 215.
KGAKGA 43.
KGONO, 43.
KHAMBOESHJE, 310.
KHOURROU, 261.
KITTELO, 67, 94.
KIRRERIVIER (zie: KARIGARIVIER), 6.
KLAAS (THAUSOUWE), 261.
KLAPROTH, 237.
KLAVERVALEY, 334,
KLEINE AAPJESRIVIER, 29.
KLEINE BERG (DE), 226.
KLEINE BERGRIVIER, 218.
KLEINE BRAKKERIVIER, 113, 159, 228.
KLEINE CANNALANDRIVIER, 31.
KLEINE DOORNRIVIER, 31.
KLEINE GAMTOUWSRIVIER, 23.
KLEINE HOOGEKRAAL, 55.
KLEINE HOUWHOEK, 38.
KLEINE KROMMERIVIER, 167.
KLEINE (JAN) MOSTAARD HOEK, 2.
KLEINE PAARDEKRAAL, 31.
KLEINE RIVIER, 29, 38.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

KLEINE RIVIERBERG, 38.
KLEINE VISRIVIER, 43, 49, 159, 160, 162, 173, 240, 241.
KLEINE ZEEKOERIVIER, 129.
KLEINE ZWARTKOPRIVIER, 140, 239.
KLERK (ABRAHAM DE), 202, 204, 243, 244.
KLEYNHANS (DORIS), 35, 135.
KLIPBERG, 334.
KLIPFONTEYN, 245, 339.
KLIPHEUVEL, 234.
KLIPPENDRIFT, 31.
KLIPPENDRIFTRIVIER (GROTE AAPJESRIVIER), 29.
KLIPRIVIER, 36, 106, 121, 223.
KLOOF (DE), 100, 101, 334.
KLOPPER (H.), 10, 15, 16.
KNYSNADRIFT, 117, 118, 121.
KNYSNARIVIER, 55, 56, 118, 230.
KOBA, 43, 44, 45, 56, 47, 50.
KOCK (JACOB), 26, 52, 53, 127, 128.
KOEBERGEN, 333, 339.
KOEDOESKOP, 244.
KOEGARIVIER, 240.
KOEGORIVIER, 22.
KOEKEMOER, 198.
KOEKEMOER (D.), 6, 7, 40.
KOEKEMOER (G.), 6, 214.
KOENGOE, 43.
KOEN (JOHANNES PETRUS), 42.
KOETJOEA, 43.
KOEYSAATENBERG, 338.
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KOK (JOSIAS DE), 38, 61.
KOLB, 253.
KOMDAGGAFONTEYN, 16, 17.
KOMDAGGAHEUVELS, 16.
KOMMARIVIER, 11, 14.
KONABRIVIER (T'), 167, 171.
KONSTAPELSVLAKTE, 245.
KOOKHUIS, 161, 163, 165, 166, 172.
KORHAMMER, 220.
KOUDE BOKKEVELD, 216, 245.
KOUDE HOEK (DE), 199.
KOUDE VELD, 203.
KOUGARIVIER, 27, 29.
KOUPSGEBERGTE (GOUPHBERGEN), 3.
KOUWBERG (COUWSGEBERGTE), 2, 4.
KRAAL (DE STALE), 15.
KRAGA, 109.
KRAGAHOOGTE, 35.
KRAGGAKAMMA, 26.
KRAKADAKOUWKLOOF (MEISJESKLOOF), 229.
KRAKEELRIVIER, 234.
KREOLEN, 63, 64.
KRIEGER, (KRUGEL, KRUGER), 7, 163, 165, 167, 168, 169, 187, 207.
KRIEGER (H.), 7.
KRIEGER (JOHANNES JACOB), 186.
KRIEGER (PETRUS ERNST), 198.
KRITSINGER (ANDRIES), 125, 234.
KRITSINGER (WED. JACOB), 129, 236.
KROMBEKRIVIER, 35, 109, 224.
KROMMERIVIER, 27, 28, 29, 32, 33, 53, 57, 104, 125, 126, 128, 172, 233, 235.
KROMMERIVIERBAAI, 128, 221, 236.
KROONKOLONIE, 328.
KRUGER (KRUGEL, KRIEGER), 7, 156, 163.
KRUGER (FRANS), 49.
KRUGER (HENDRIK), 39.
KRUGER (JACOB ALEWYN), 215.
KRUGER (WILLEM HENDRIK), 215.
KRUISPAD (HET), 245.
KUEHLER, 245.
KUGARIVIER, 235.
KUHNEL, 220, 221.

L.
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LAATSTE STUYVER, 333.
LABUSCAGNE (FRANS), 215.
LAGOA, zie: ALGOA.
LAKENVALLEI, 208.
LANDDROSTRIVIER (SNEEUWBERGRIVIER), 8, 41.
LAND VAN WAVEREN, 216.
LANGE FONTEYN, 334.
LANGE KLOOF, 28, 29, 30, 31, 53, 54, 110, 121, 123, 124, 125, 226, 230, 232,
233, 234.
LANGE KLOOFGEBERGTE, 57.
LANGE KUYL, 338.
LANGE RUG, 333.
LANGEVALLEI, 230.
LANGKHA, 66, 73, 94.
LATIUM, 262.
LAUBSCHER, 335, 338, 339.
LAUBSCHER (JACOB), 336.
LAUBSCHER (JAN), 336, 337.
LAUBSCHER (JUFFR.), 337.
LAUBSCHER (WED. HENDRIK), 335, 339.
LAURENSRIVIER, 101.
LAWICK (VAN), 223.
LEEUWEBERG, 204.
LEEUWEBOS, 27, 127, 236.
LEEUWERIVIER (GAMKA), 3, 27, 36, 204, 205, 222, 244.
LEIDEN, 224, 239.
LEIPZIG, 203.
LEISTE (LYSTE) (CHRISTOFFEL HIERONIMUS), 58, 246.
LEPI (JACOB), 276.
LESSING (CHRISTIAAN), 214.
LE SUEUR (FRANS), 229.

E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel IV. Tochten in het Kafferland 1776-1805

356
LEUR (GENERAAL VAN DE), 240.
LIBYE, 295.
LICHTENSTEIN (H.), 134, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229,
230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 310,
320, 321, 323.
LIEBENBERG (CHRISTIAAN JACOB) 215.
LIEFDE (DE), 218, 245.
LINDE, 151, 154, 171, 172, 190, 198, 206.
LINDE (WED. J.), 60.
LINDEBAUM, 118.
LINDEQUAST (BAREND), 42.
LION (THE), 309.
LIPPE, 238.
LOCKENBERG, 323.
LODEWIJK XIV, 270.
LOERIEFONTEYN, 5.
LOERIERIVIER, 25, 52.
LOMBARD (= LOMBAERD), 34, 108, 109, 215, 224.
LOMBARD (CHRISTOFFEL), 59.
LOMBARD (DANIËL), 59.
LOMBARD (PIERRE), 59.
LOMBARD (PIET), 74.
LONDEN, 111, 163, 173, 320, 329.
LOOY (S.L. VAN), 219.
LOURENS (M.), 37.
LOUTERWATER, 234.
LOUW, 105, 198, 222.
LOUW (P.), 21.
LUBBE (BAREND), 198, 199.
LUCAS (E.), 328.
LUIKER (CHRISTOFFEL), 215.
LUUTER, 165.
LYSTE, zie: LEISTE.

M.
MAAS (DE), 277, 278.
MAASKAMP, 145.
MACARTNEY (EARL), 111.
MACQUINA, 323.
MADAGASCAR, 245, 300.
MADAGASCARKRAAL, 114.
MADEIRA, 245, 270.
MADER (JOHN), 323.
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MADJOAGGA, 323.
MADOEANA, 322, 323.
MADRAS, 309.
MADRID, 289.
MAGGS BROS, 18, 40.
MAGOLLA, 92, 93, 95.
MAGOSEN, 263, 268, 272, 273, 278, 285, 287, 297.
MAHTKOELOE, 43.
MAKRIGGA, 272.
MALAGASSENRIVIER, 58.
MALAKA, 217.
MALAN (D.), 3.
MALEIER, MALEIS, 184, 185, 224.
MALO-UMLAO, 165.
MAMBILIE, 44.
MAMBOEKI, 323.
MAMBONI, 300.
MAOHNTJE, 43.
MAPONTEN, 272.
MARAIS, 105.
MARAIS (PAUL), 215.
MARAIS (DE WED.), 132.
MARCUS (D.), 32.
MARKS, 226.
MARKUS (P.), 19.
MARLBOROUGH, 253.
MARSVELD, 220, 221.
MASTENBERG, 335.
MATIMBEN, 272, 311, 314, 322.
MATJESFONTEYN, 2, 243, 338, 339.
MATJESGOEDFONTEYN, 131.
MATJESRIVIER, 30.
MAURITIUS, 270.
MAYNIER, 143, 327, 329.
MEEDING, 114, 119, 122, 231, 232.
MEESTER CORNELIS, 145.
MEISJESDRIFT, 229.
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MEISJESKLOOF, 229.
MELKHOUTBOS, 27, 28.
MELKHOUTKRAAL, 55, 118, 231.
MELKRIVIER, 8, 41, 242.
MELUNKE, 272.
MENUTHIA, 300.
MERCURE EUROPÉEN, 277.
MERWE (CAREL VAN DER), 7.
MERWE (CAREL DAVIDSZ VAN DER), 40.
MERWE (D. VAN DER), 7.
MERWE (J. VAN DER), 219.
MERWE (PIETER VAN DER), 208.
MERWE (ROELOF VAN DER), 245,
MERWE (SCHALK VAN DER), 206. 219.
MERWE (WED. VAN DER), 203.
MERWE (WILLEM SCHALK VAN DER), 219.
MESSIMO, 300.
MESTKRAAL, 158.
MEYBURG, 100.
MEYBURG (GERRIT LAMBERT), 214.
MEYBURG (J.), 8.
MEYBURG (JOHANNES), 41, 42, 61.
MEYER, 226.
MEYER (BETJE), 228.
MEYER (CLAAS), 32, 113, 228.
MEYER (H.), 34.
MEYER (JAN), 58.
MEYER (JOSIAS), 110.
MEYER (LUCAS), 19, 53.
MEYER (MIETJE), 228.
MEYER (WED.), 26.
MEYER (WILLEM), 55, 57.
MEYERS (JAC.), 33.
MEYNTJES (JOHANNES), 177.
MGOMA, 300.
MILLER (MASKEW), 222.
MISGUNT, 234.
MIST (Mr. J.A. DE), 100, 216, 217, 218, 221, 222, 223, 225, 228, 229, 230, 232,
233, 234, 235, 236, 238, 239, 241, 243, 244, 246, 323, 330.
MIST Jr. (DE -), 226, 237.
MNEGIE, 43.
MODDERFONTEYN, 240, 241.
MODDERRIVIER, 31.
MOOLMAN, 136.
MOORDENAARSKUIL, 233.
MORAVIES, 330.
MORKEL (DE JONGE), 101.
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MORKEL (WILLEM), 61, 100.
MOSKOU, 1.
MOSSELBAAI, 30, 33, 56, 58, 111, 113, 114, 121, 226, 228, 231, 232, 326.
MOSSELBAAIRIVIER, 228.
MOSSOP (Dr. E.E.), 222.
MOSTERD (WOUTER CORNELISZ), 218.
MOSTERDHOEK, 2, 208, 216, 218.
MOSTERDHOEKGEBERGTE, 208.
MOSTERT, 335.
MOSTERT (NIC.), 339.
MOZAMBIEKERS, 13, 63, 82, 299, 301, 309.
MUIZENBERG, 328.
MULDER (HILLEGARD), 42.
MULDER (WED.), 34.
MULLER, 207, 240.
MULLER (G.), 127.
MULLER (H.P.N.), 84.
MULLER (HILGARD), 106, 109, 123, 225.
MULLER (IGNATIUS), 153, 154, 167, 236, 237.
MULLER (WED. MICHAEL), 59.
MUNNIK (JAN), 333, 339.
MURAGERIVIER, 30.
MURRAY, 112, 227, 228.
MUYSEKRAAL, 31.
MUYSHONDRIVIER, 41.
MYNTJES (P.), 2.
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N.
NACABANA (T'), 142, 144, 145.
NAMAQUA, 3, 4, 5, 6.
NATAL, 268, 318.
NATIONALE VERGADERING, 327.
NAUDÉ (JACOBUS), 215.
NAUDÉ (PHILIP), 215.
NAUDÉRIVIER, 45, 162.
NDLAMBE, 329.
NEDERBURGH, 327, 327.
NEDERDUITS, 18, 19.
NEDER GUINEA, 97.
NEDERLAND, NEDERLANDERS, 1, 275, 279, 293, 298, 302, 303, 325, 326, 327,
328, 329, 331.
NEDER SAKSEN, 222.
NEETHLING, 133.
NEGERS, 309.
NEL, 10, 15, 16.
NEL (GUILLAUME), 10.
NELSON (P.), 100, 103, 104, 221.
NIELSEN, 244.
NIEMBA, 301.
NIEUW ENGELAND, 270.
NIEUWE UITKIJK, 335, 336.
NIEUWEVELD, 4, 202, 206.
NIEUWEVELDSGEBERGTE, 3, 5, 200, 202, 325.
NIEUWEWEG (BUFFELSHOEK), 8.
NIEUWJAARSDRIFT, 17, 21, 50, 158, 240.
NIEUWJAARSRIVIER, 37, 158.
NIEUWKERK (VAN NIEKERK) (PIETER CORNELIS), 28, 53.
NOH, 261.
NONGE, 43.
NOOITGEDACHT, 1, 36, 38.
NOORD-AMERIKA, 327.
NOORDZEE, 276, 277.
NOTHEN, 177.
NOUNKA (SWARTERIVIER), 55, 57.
NUMA, 304.
NYL, 299.

O.
OANGAMA, 44.
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OBERHOLSTER, zie: OVERHOLSTER.
OBNY (EDWARD), 203.
OBRY (HARRY), 323.
OELOFSE (ANDRIES), 29.
OELOFSE (CHRIST.), 32.
OELOFSE (G.), 30.
OELOFSE (JOHAN), 29, 53.
OEMLOENGO, 238.
OEMSFOELOEHGOE, 311.
OLIFANTSRIVIER, 5, 29, 30, 31, 32, 204, 216, 219, 226.
OLIVIER, 234.
OLIVIER (CORNELIS), 40, 215.
OLIVIER (JACOBUS), 243.
OLIVIER (JUFFR.), 109.
OLYPHANTSKOP, 333, 339.
ONRUSTRIVIERBERG, 38.
OORDT (Dr. J.W.G. VAN), 251, 253.
OOSTFRIESLAND, 177.
OOSTHUYZEN, 154.
OOSTHUYZEN (GERHARDUS), 155, 215.
OOST:INDIË, 270, 293, 298.
OPHIR, 299.
OPPERMAN (CHRISTIAAN), 40, 41, 215.
OPPERMAN (G.R.), 5, 7.
ORANGE FONTEYN, 334.
ORANJE, 233, 242, 243, 327.
ORANJERIVIER, 9, 183, 190, 195, 323, 325, 326.
OSTADE (VAN), 237.
OTTO, 244.
OTTO (ANDRIES), 102.
OUDE WEG, 6.
OVERHOLSTER = OBERHOLSTER, 7, 8.
OVERHOLSTER (PIET), 199.
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OVERHOLSTER (MICHIEL), 199.
OVIDIUS, 233.

P.
PAAPEBIESFONTEYN, 155.
PAARL (DE), 244, 245, 246.
PAETS, 299.
PALMIETRIVIER, 32, 38, 61, 101, 102.
PALO (PARO), 90, 92, 323.
PANDOEREN 327, 329.
PAPENDORP, 331.
PAPENKUILS-FONTEYN, 333.
PARAVICINI DI CAPELLI, 100, 108, 132, 138, 139, 141, 148, 150, 164, 169, 197,
198, 199, 202.
PASSET (DR.), 100, 160.
PATERSON, 102, 326.
PATRAS, 338.
PATRIX (FRANS), 203.
PATRIJZENBERG, 336, 337.
PAULUS, 98.
PEGASUS, 290.
PÉLÉRIN, 100.
PENNISTEN, 327.
PEREIRA (EMANUEL), 300.
PERZIË, 291.
PETTMAN (CH.), 165.
PHOENICIE, 297.
PICQUENIERS-KLOOF, 335.
PIENAAR, zie ook: PINARD, PINAAR, 34.
PIENAAR (DANIËL), 58.
PIENAAR (PETRUS), 214.
PIETER JACOBSRIVIER, 2.
PIETERS (JAN), 177.
PIETERSE (HERMANUS), 129.
PIETERSZ (HERMAN), 24, 31.
PILJEE (WILLEM), 49.
PILLIER (MARTHINUS), 164, 175.
PINAARSKLOOF, 245.
PINARD, zie ook- PIENAAR, PI:NAAR, 200.
PINARD (SAMUEL JOHANNES), 203.
PINARD (SCHALK), 208.
PIQUETBERGEN, 335.
PISANGRIVIER, 55, 56, 120, 232.
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PISANGRIVIERBAAI, 56.
PISANI, 242.
PLASWATER, 14.
PLATJE, 152.
PLATJESDRIFT, 127.
PLATTEDRIFT, 204.
PLATTERIVIER, 7, 8.
PLETTENBERG (JOACHIM, BARON VAN), 25, 131, 189, 197, 243, 325, 326.
PLETTENBERGBAAI, 52, 56, 110, 114, 118, 119, 121, 123, 230, 231, 232, 325,
326.
PLETTENBERGBAKEN, 197.
PLETTENBERGRIVIER, 39.
PLINIUS, 253.
PLOOY (HENDRIK), 32.
PLOOY (HENDRIK WILLEM) 58.
POESPASVALLEI, 36, 106.
POLEMANN, 227, 244.
POLEN, 236.
POMPOENENKRAAL, 229.
PORT ELISABETH, 20.
PORTMAN (L.), 145.
PORT NATAL, 274.
PORTUGAL, PORTUGEES, PORTUGEEZEN, 269, 270, 274, 298, 299, 300, 301,
320.
PORTUGEESCH FONTEYN, 338.
POTGIETER, 198, 207.
POTGIETER, (D.), 24, 52.
POTGIETER, (H.), 166.
POTGIETER, (J.), 24.
POTGIETER (JACOBUS), 9, 43.
POTGIETER (JAN), 10, 15, 16.
POTGIETER (JAN THEODORUS), 42, 53.
POTGIETER (JOHANNES, HERMANUS), 52.
POTGIETER (PHILIP), 198.
POTGIETER (THEODORUS), 26, 127.
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POTGIETER (DE WED.), 128.
POTJESRIVIER, 29.
POTTENBERG, 36.
PREDIKSTOEL, 233.
PRELLER (G.), 221.
PRETORIA, 221.
PRETORIUS, 174, 175.
PRETORIUS (JAN), 203.
PRETORIUS (M.), 176.
PRETORIUS (PIET), 184, 185, 186.
PREVOT (ANNA), 219.
PRINS (ARIE), 237.
PRINS (PIET), 214.
PRINSLOO, 172, 203.
PRINSLOO (MARTINUS) 161, 162.
PRINSLOO (NICOLAAS), 9, 29, 54,
PRINSLOO (W.), 10, 23, 43, 160.
PRUISEN, 234, 242.
PTOLEMAEUS, 300.
PURMER (DE), 301.

Q. (Zie ook K.)
QUAGGAVLAKTE, 240.
QUAYANGRIVIER, 113, 114, 228.
QUEEKVALLEY, 3, 244.
QUILOA, 309.

R.
RABÉ (J.C.), 333, 339.
RABIE (JAN), 203.
RADEMEYER, 125, 234.
RADEMEYER (JACOBUS), 58.
RAGENSBOOM (JACOB), 222.
RARABE (GAGABE, CHACHABE), 45, 47, 50, 90, 310, 322, 323.
RATELVALLEY, 219.
RAUTENBACH, 10.
RAUTENBACH (FREDERIK), 50.
READ, 134, 154, 239.
RECHABIET, 257.
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REEBOKSFONTEYN, 228.
REEDE (VAN), 299.
REEDELINGHUYZEN, 105.
REENEN (GIJSBERT VAN), 335.
REENEN (JAN VAN), 335, 338, 339.
REINET, 242.
REMHOOGTE, 244.
RENIER, 34.
RENOSTERBERG, 8, 183, 187, 188, 194, 198, 200, 215.
RENOSTERFONTEYN, 107, 108, 199, 243.
RENOSTERKOP, 202.
RENOSTERRIVIER, 204.
RENS (JAN AREND), 154.
RENSBURG (VAN), 34, 147, 153, 158, 160, 165, 167, 170, 171, 173, 180, 239,
240, 241, 243.
RENSBURG (HANNES VAN), 225.
RENSBURG (HENDRIK JANSEN VAN), 141, 159, 168, 214.
RENSBURG (JACOBUS JANSZ.), 59.
RENSBURG (JANSE VAN), 106, 143, 144, 145.
RENSBURG (MARTHINUS VAN), 127.
RENSBURG (NICOLAAS JANSZ. VAN), 59.
RETIEF, 221.
REYNS, 214.
RHEE (VAN), 299.
RHEENEN (VAN), 108, 136, 137, 138, 141, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
164, 167, 170, 225, 299, 323.
RHEENEN (BASTIAAN VAN), 334.
RHEENEN (DANIËL VAN), 100, 223.
RHEENEN (D.G. VAN), 107, 169, 180.
RHEENEN (DIRK VAN), 100, 107, 139.
RHEENEN (JACOB VAN), 25, 26, 35, 52, 59, 224, 237, 334.
RHEENEN JANSZ. (JACOB VAN), 333.
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RHYNE (WILLEM TEN), 222, 223.
RICHTEREN, 294.
RIEBEECK (JAN VAN), 1, 7, 21, 219, 302.
RIETBAAY, 336.
RIETFONTEYN, 2, 237, 238, 245.
RIETKUYL, 5.
RIETRIVIER, 16, 237.
RIETVALLEY, 29, 58, 234, 243, 333, 337, 339.
RIVIER ZONDER EYND, 36, 60, 103, 104, 219, 221, 222.
ROBBENBERG, 231.
RODEBANK, 164.
RODEBERGEN, 188, 189.
RODEKRANSRIVIER, 29.
RODEWAL, 245.
RODEZAND, 208, 216, 218, 219, 223, 228, 233, 245, 246.
RODEZANDKLOOF, 209, 217.
RODEZEE, 272.
ROETS, 179.
ROGGEVELD, 2, 4, 200, 216, 224.
ROME, 262.
ROMEINEN, 265, 277, 285, 298.
RONDEVALLEY, 230.
ROODE BLOM, 335.
ROOS, 103.
ROOYEN (VAN), 123, 136, 154, 155, 171, 172.
ROOYEN (CORNELIS VAN), 135.
ROOYEN (G. VAN), 22, 29, 30.
ROOYEN (WED. GERRIT VAN), 54, 239.
ROSE, 220.
ROSTOK (M. LAURENTS), 37.
ROTTERDAM, 107, 223, 257.
ROUX (P.), 206.
ROYEN (REYNIER VAN-REYNIERSZ.), 42.
RUIGTEVALLEY, 117.
RUIGTEVALLEYRIVIER, 230.
RUST (DE), 38.
RUYTER (KAPITEYN), 18, 19, 20.
RUYTERSBOS, 57.
RYNEVELD (VAN), 338.

S. (Zie ook Z.)
SAFFRAANKRAAL, 31.
SAFFRAANRIVIER, 31.
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SAGENAAR (WILLEM), 199.
SALDANHABAAI, 177, 262, 276, 328, 333, 334, 335, 336, 337.
SALOMO, 299.
SALPETERVALLEY, 228.
SAMBE, 90, 138, 141, 146, 149, 152, 167, 233, 241, 323.
SAMKA, 44.
SANGACATTO, 300.
SANTA CRUZ, 238.
SCHAAP-EILAND, 335.
SCHAFTPLAATS, 336.
SCHALKWYK, 158.
SCHALKWYK (C.), 235.
SCHALKWIJK (THEUNIS VAN), 338.
SCHEEPERS (G.), 22, 31.
SCHEEPERS (STEPHANUS), 49.
SCHEEPERS (WED.), 154, 157, 238.
SCHELDE, 278.
SCHILDPADKUIL, 339.
SCHMID (GEORGE), 220, 221.
SCHOLTZ (GERRIT), 215.
SCHOLTZ (J.), 27, 53.
SCHONEBERG, 54, 55.
SCHOOTRIVIER, 228.
SCHOTLAND, SCHOTS, 177, 276.
SCHULPEGAT, 227.
SCHUYLHOEK (DE), 39.
SCHWIN, 220.
SENA, 301.
SESSE, 272.
SICCAMA, 133.
SICILIË, 256, 294.
SIEMSEN, 339.
SIMONSTAD, 327, 328.
SINT FRANCISBAAI, 24, 52.
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SINT HELENA BAAY, 336, 337, 338.
SINT SEBASTIAANBAAI, 108.
SLABBER (DIRK), 336.
SLABBER (JAN), 334, 335.
SLANGERIVIER, 35, 107, 109, 224.
SLUYSKEN, 327.
SMID, 160.
SMID (ANDRIES), 41, 214.
SMID (JOH. JURRIAAN), 61.
SMID (STEPH.), 39.
SMIT, (J.), 38, 214.
SMIT (Wed.), 338.
SNEEUWBERG, 5, 6, 7, 9, 40, 42.
SNEEUWBERGEN, 8, 9, 10, 11, 39, 173, 183, 185, 186, 188, 194, 199, 200, 203,
325.
SNEEUWBERGRIVIER (LANDDROSTRIVIER), 8.
SNELLEMAN (JOH. F.), 84.
SNIJMAN, 110.
SNIJMAN (C.), 225.
SOETENDAALSVALLEY, 36, 37.
SOLDAATE-POST, 337.
SOTOPA, 272.
SPANDAU, 242.
SPANDAUBERG, 242.
SPANJAARDEN, SPAANS, 191, 289, 290, 295, 298.
SPARMAN, 229.
SPEKBERGEN, 174.
SPEKBOOMBERGEN, 177.
SPIES (WED.), 35.
SPION, 129.
SPONDO, 165.
SPRINGFONTEYN, 336.
STADELAAR (HENDRIK), 336.
STADEN (HENDRIK VAN), 29, 30, 54.
STADEN (WED. VAN), 29.
STADENSRIVIER (VAN), 24, 25, 26, 52, 131, 132, 236, 237.
STADENSRIVIERBERG (VAN), 23,
STALE KRAAL, 15.
STAVENISSE, 263, 269, 274, 279.
STEENBOKRIVIER, 38.
STEENBRASEMRIVIER, 38.
STEENMAN (CHRIST.), 164, 175.
STEL (VAN DER), 246.
STELLENBOS, 1, 59, 61, 154, 204, 216, 228, 244, 245, 246, 325, 326, 328.
STEYN, 222.
STEYN (D.), 35, 36, 42.
STEYN (HERMANUS), 60.
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STEYN (JACOBUS), 59.
STINKFONTEYN, 50.
STINKRIVIER, 110.
STOCKENSTROM, 227, 243.
STOFBERG, 335.
STOLTS, 135, 138, 141, 146, 148.
STOLTS (GABRIEL), 153.
STOMPEHOEK, 335.
STOUPA, 278.
STRAAT (DE), 1, 4, 9, 245.
STRABO, 256.
STRUENSEE, 111, 227.
STRIJDOM, 29, 125, 147, 160.
STRIJDOM (GEBROEDERS), 234.
STRIJDOM (JAN), 160.
STRIJDOM (MATTHYS), 53.
STRIJDOM (MICHIEL), 234.
STUURMAN (BOOTSMAN), 141.
STUURMAN (KLAAS), 135, 136, 137, 138, 141, 144, 145, 147, 148, 151, 152,
155.
SUEUR (DS. F. LE), 1.
SUFFREN (PIERRE ANDRÉ DE-ST. TROPEZ.), 326.
SUNDERLAND, 253.
SWANEPOEL (JOHAN DE OUDE), 1, 5, 8.
SWANEPOEL (PIETER), 1.
SWART (GIDEON), 228.
SWART (JAC.), 36, 27.
SWART (JAN), 37, 38.
SWARTE RUGGEN, 41.
SWELLENDAM, 32, 35, 42, 43,
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58, 59, 60, 106, 110, 120, 153, 154, 216, 218, 219, 222, 223, 224, 227, 228,
232, 233, 243, 325, 326, 327, 328, 329.
SWELLENGREBEL (ELIZABETH), 1.
SWELLENGREBEL (Mr. HENDRIK), 1.
SWELLENGREBEL (HENDRIK), 1, 223.
SWELLENGREBEL (IVAN), 1.
SWELLENGREBEL (JOHANNA CA:THARINA), 1.
SYMBAO, 300.
SYRIË, 243.

T.
TAAMBEETJOERA, 43.
TABEHJE, 43.
TAFELBAAI, 253, 334, 338.
TAFELBERG, 4, 187, 204, 231, 276.
TAMBOEKIE, 66, 92, 165, 174, 241, 311, 322.
TARKA, 173.
TARTARUS, 229.
TAVERNIER, 278.
TENERIFFE, 191.
TERBLANCHE (JAN), 42.
TERBLANCHE (PIETER), 32, 33, 55, 56, 117, 230.
TERBLANCHE (PIETER DE OUDE), 58.
TERBLANCHE (STEPHANUS), 55, 56.
TERBLANCHE (DE WED.), 113, 228.
TEXEL, 276.
THAALMAN, 145.
THAMA, 43.
THAUSOUWE (= KLAAS), 261.
THEAL (GEO. MC. CALL), 25, 263.
THEAT (CORES), 177.
THEBE, 299.
THEEBUS (DE), 188.
THEE-FONTEYN, 335, 338.
THERON (T.), 208.
THEUNISSEN, 104.
THIKKWA, 261.
THIKO, 310.
THOKILOHSE, 311.
THOLY, 146, 147, 149, 152, 165.
THOLYEER, 141.
THOMAN (MAURITS), 309.
THOUWSGEBERGTE, 1, 2, 4, 22.
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THOUWSRIVIER, 2, 36, 37, 207, 208.
THYSZ (LAURENS), 276.
TIM (G.), 200.
TITUS, 304.
TJAATJA, 43.
TJOANO, 43.
TJOEBOE, 43.
TJOHNBO, 43.
TJOOI, 43.
TKEHLIS, 43.
TKOGO, 43.
TKOU, 57.
TOESING, 43.
TOKHE, 271.
TONDEREN (A. VAN), 49.
TOSCANE, 262.
TOVERBERG, 189, 190.
TOVERFONTEYN, 234.
TRADAUW, 59.
TRAKA (VROUWERIVIER), 4, 5, 57.
TRAKATAKOUW, 116.
TRICHARD, 162, 215.
TROMPETTER (HANS), 141, 151.
TRUTER, 133.
TRUTER (ANNA MARIE), 111.
TSAO (WITTERIVIER), 55, 57.
TSATSO, 43.
TULBAGH (RIJK), 1, 216, 325, 330.
TWEEFONTEYNEN, 202, 235.
TIJGERBERG, 4.
TIJGERFONTEYN, 225.
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TIJGERHOEK, 60.

U.
UITENHAGE, 238, 330, 330.
UMLAO (MALO), 165.
UTRECHT, 1, 218.
UYLENKRAAL, 37, 338.
UYS (DIRK), 36, 58.
UYS (WED.), 115.
UYTKIJK (DE), 7.

V.
VALENTIJN (MICHIEL), 110.
VALSBAAI, 101, 173.
VALSRIVIER, 34, 59, 225.
VAUBAN, 124.
VATER, 309.
VENDUTIEKRAAL, 245.
VENTER, 196.
VENTER (ANDRIES), 198.
VENTER (HENDRIK), 40.
VENTER (JACOB), 215.
VENTER (PIET), 187.
VENTERFONTEYN, 189.
VERKEERDEVALLEY, 1, 2, 22, 207, 208.
VERMAAK (CORNELIS), 53, 127.
VERMAAK (JACOBUS), 127.
VERMAAK (N.), 27.
VERSFELD, 334.
VERWACHTING (DE), 129, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 143, 153.
VERWEY, 333.
VESUVIUS, 262.
VETKUYL, 242.
VETRIVIER, 34, 35, 59, 109, 110, 224.
VETTEVALLEY, 29.
VIERENTWINTIGRIVIEREN, 216, 246.
VILJOEN (B.), 199.
VISBAAI, 34, 58.
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VISRIVIER, 14, 15, 82, 97, 138, 143, 150, 156, 165, 173, 174, 175, 188, 241,
325, 326, 327, 329.
VISRIVIER (GROTE), 10, 15, 16, 74, 94, 97, 131, 141, 159, 161, 163, 164, 165,
166, 172, 173, 174, 177, 201, 326.
VISRIVIER (KLEINE), 9, 10, 16, 43, 159, 160, 162, 173.
VISSCHER (JOH.), 55, 56.
VISSER (JAN), 338.
VLEESBAAI, 34, 58, 111.
VOGEL (CHRISTIAAN), 132, 135, 141, 237.
VOGELEILANDEN, 51.
VOGELRIVIER (CANNIGA), 41, 242.
VOLLENHOVEN (HENDRIK), 60.
VOORHUIS (HET), 222.
VOORSNEEUWBERGEN, 179.
VOS (DE), 208.
VOS (DIRK DE), 2.
VOS (PHILIP DE), 38.
VOS (WOUTER DE), 1, 26, 32, 245.
VOSLOO (WESSEL), 117.
VROUW MARIA (DE), 177.
VROUWERIVIER, zie: TRAKA, 4, 5.
VROUWEWEG, 57.
VUURE (JAN JANZE VAN), 29.
VIJGEKRAAL, 339.

W.
WAAIFONTEYN, 243.
WAAL (DE), 278.
WAGEBOOMRIVIER, 234.
WAKKER, 133.
WALDECK (VON), 129.
WALDECKERS, 129, 238.
WALT (VAN DER), 122, 176, 180, 186.
WALT (ANDRIES JOH. V.D.), 179.
WALT (GEELE V.D.), 7.
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WALT (H. V.D.), 7, 32, 58.
WALT (JOH. V.D.), 40, 186, 188, 190, 197, 243.
WALT (NICOLAAS V.D.), 188.
WALT (TJAART V.D.), 7, 243, 329.
WALT (WED. TJAART V.D.), 176, 179.
WALTKRAAL (J. V.D.), 222.
WALTSFONTEYN (V.D.), 189.
WARMEBAD, 29, 30, 38.
WARNECK (KAPT.), 338.
WASRIVIER, 31.
WATERVALGEBERGTE, 218.
WAVEREN, 1.
WEBER, 143.
WEHR (DR.), 156.
WEISRIVIER, 34.
WELGELEGEN, 128, 234.
WELTEVREDEN, 145.
WESSEL (JAN), 38.
WESSELS, 104.
WESSELS (CAPT. WESSEL), 335, 336.
WESSELS (WED. WESSEL), 61.
WEST:INDIË, 231, 298.
WET (H. DE), 219.
WEYERS (JANSEN), 117, 320.
WEZEL, 234.
WHITE (WILLIAM), 309.
WIEMAN (WED.), 36.
WIESE, 214.
WINCKELMAN (FRANZ VON), 62.
WINNEKES, 234.
WINTER, 237.
WINTERBERG, 240.
WINTERHOEK, 216.
WINTERHOEKSBERG, 8, 41, 217.
WIT (PETRUS JOH. DE), 59.
WITFONTEYN, 114.
WITSENBERG, 208, 217.
WITTEBERG, 32.
WITTEDRIFTRIVIER, 120.
WITTERIVIER (TASO), 55, 58.
WITTEWATERSGEBERGTE, 2.
WOLFARD, 120, 231.
WOLFRUM, 246.
WOLVEDRIFT, 228.
WOLVEFONTEYN, 3, 245.
WOLVEKOP, 188.
WOLVENRUG, 334.
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WOODSTOCK, 331.
WIJK (LOUIS VAN), 175.
WIJNBERG, 164.

X.
XENOPHON, 234.
XOSA (MAGOSEN), 310, 312, 314, 315, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 326, 327.

Y.
YSEL (DE), 278.

Z. (Zie ook op S.)
ZACKA, 94, 95.
ZAKKENDRAGERS, 57.
ZANDPLAAT, 31.
ZEEKOEGAT, 199.
ZEEKOERIVIER, 9, 25, 26, 27, 127, 128, 197, 198, 236, 326.
ZEEKOERIVIER (GROTE), 26, 52.
ZEEKOERIVIER (KLEINE), 26, 129.
ZEEKOERIVIERPOORT, 196.
ZEELAND, 118.
ZEIST, 220.
ZIEKENHUIS (HET), 60, 222.
ZIEKFONTEYN, 160.
ZILVERRIVIER, 229.
ZITZIKAMMA 28, 57, 120, 127, 202.
ZOETEMELKRIVIER, 59.
ZOETEMELKVALLEY, 60, 104, 219, 221, 225.
ZOETEVALLEY, 199.
ZONDAG (MATTHIJS), 29, 54, 121, 123, 233, 235.
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ZONDAGRIVIER, 19, 20, 21, 23, 25, 50, 87, 97, 135, 136, 141, 143, 144, 145,
146, 156, 176, 240.
ZONDAGRIVIER (KLEINE) (COERNOY), 76, 79.
ZOUTERIVIERBERG, 5.
ZOUTEVLAKTE, 206, 245.
ZOUTPAN (DE) 51, 139, 140, 156.
ZOUTRIVIER (= DWIKARIVIER), 3 5, 36, 61, 200, 202, 228, 338.
ZUID-AFRIKA, 39, 55, 56, 100, 111, 134, 188, 189, 197, 216, 219, 221, 222,
223, 224, 228, 239, 251, 253, 322, 325, 326, 327, 331.
ZUID-AMERIKA, 97.
ZUREBERGEN, 188.
ZUURVELD, 329.
ZWAGERSHOEK, 160, 173, 177.
ZWART (JAN), 103.
ZWARTEBERG, 2, 4, 5, 8, 9, 16, 17, 27, 31, 200, 202, 204, 205, 219, 226, 244.
ZWARTEBERGEN, 3, 206, 236.
ZWARTEHEUVELS, 21.
ZWARTERIVIER, 4, 8, 40, 41, 55, 117, 228, 230.
ZWARTERIVIERSDRIFT, 205.
ZWARTEVALLEY, 158.
ZWARTEWATER, 158.
ZWARTKOPRIVIER, 22, 23, 24, 26, 51, 135.
ZWARTKOPRIVIER (GROTE), 140.
ZWARTKOPRIVIER (KLEINE), 140.
ZWARTLAND, 334, 335.
ZWARTWATERRIVIER, 16.
ZWEDEN (CHRISTINA VAN), 297.
ZWEED, 227.
ZWEEDS-POMMEREN, 231.
ZWITSER, 7, 278.
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