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H~: , was ' op den veertienden January geweest 
dat wij ons aan 4e' oevers van de Fisch -1'"iyier 
waren koomel1 legeren. Ik was geduurende mijn 
verblijf in dat land dikwerf V::!J1 legerplaats veran
der.d, om 'er volgens mijne verfchillende frand
plaatfen, nieuwe voorwerpen te vinden. En in
dedaad het had mij , aIleen in vogelen, meer dan 
tagtig verfchillende fa orten opgeleverd, onder 
welke tien' nieuwe waren. 

Het kbstte mij veel eene zoo aangenaame fireek 
te verlaaten, die mij, hehalven hetgeen zij vaal' 
mijl1e verzameling o,pleverde; mij van ovsrvloed 
van levensll.1iddelen va or mija yolk vel'zeekerde. 
Eindelijk evenwel, den viel" en twintigfren;. kon
digde ik mijn venrek aan; doch mijn yolk kwam 
mij gezamen!ijk verzoek~n he,t nog enigen tiJd 
uittefrellen om onzen voorraad van J;hinoceros
vlees.ch klaar te maakea, en ik vertoefde DOg 

V. Dee!. A drie 
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drie dagen. Deeze tijd wierd met veel ijver be':' 

freed. AIle, mannen en vrouwen, werkten on
ophoudlijle op het beest, en, toen ile vertrok, 

[peet het hun zeer dat iij nog veel, meei' agterlie-
ten dan z.ij medenamen. ' 

Wij had den maar agt mijl~n afreleggen' om aan 
eene horde Vhn Kabobikas te koomen, welke ik , . 
voomeemens was te bezoeken ; : maar die age mij-
len liepen door zulke dorre bergen, door zulke 

moeijelijke eng ten en pasfen, dat eene dagreizy 
niet genoeg was, zoo dat mijne Korakafche gid

fen mij raadden in den nacht te vertrckken, ais ik 
niet genoodzaakt wilde zijn op weg re overnach

' ten en mij wilde blootgef1:eld zien aan gebrek a:m 

water. Wij gongen dan ten twee uuren 's n::.0r
gens op weg, O)1Ze koers noord - westwaards nee
m ende en omtrent ~el1 midq~g hielden wijfiil 
om bet middagmaalte houdet) onder befchutting 
van enige rotfen, die ons 100r de ·ver!lindende 

l' 

hitte yan de zon bevrijdden. ,: ,. 
Wij ,badden , nog drie mij[~p- 'afeeleggen. Ik 

wilde .. volgens geWOOnte dat KlAAS en enige an
clel:e van mijne Hocrentotten vooruit gongen, ell 
dat zij, door twee del' gidfen begeleid zig naa-r 
de horde zouden b~geeven en haar van mijne aan
komst verwittigen. Mijne Koraf..as verzeeker
den mij dar deeze voorzorg geheel nudoos was, 
hetgeen mij ' deed gisfen dat 'er reeds enige van 

'hun voorultgegaan Waren. D~ 
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De Kabobikas wagte~en indedaad op mij met 
eene kinderachtige onverduldigheid. Alles wat 
men hun van mij gei'egd had was door den geest
drift van de verhaalers zeer veel vergroot en hun
ne V~j:beelding J11d hun deeze bllieenfpoorigheden 
nog il:er'ker voorgeil:~d. Die blm~(e mln, die 
li1aphauq;n, die werktuigen, a1le die dingen, 

'\rlie zij noole gezienhadden, deeden hU,n hoofd 
draaie'l1 en mijn lang draalen was voor hun een 
grooe verdriet. 

Zoo dra zij mijne bende in het gezigt kreegen, 
verliet de geheele "horde d~ Kraal en kwam mij 
"met drift te gemoet loopen. Hier ondervond ik 
met em nog grooter gedrang, weder die op
fchudding, welke ik meer dan eens veroorzaakt 
had in harden van Wilden, voor weiken alles 
nieuw was. Mannen en vrouwen zonder onder
fcheid omrillgden mij en kwamen random mij 
100pel1 om mij te bekijken. I-Iunne oogen niet 
kunnende gelooven wierd ik door elk betast. Men 
betastte mijn hair, mijne handen, mijn geheel 
lighaam, mijn baerd vooraI verwonderde htn op 
eene onbegrijplijke wijze; meer dan dertig per
foonen kwamen de een na den underen mijne Ide-

, deren opencn.", AIle verbeeldden zij zig dat ik 
een mig dier Was welks gehee1 lighaam zeekerlijk 
met zulk lang hair begr~eid was als mijn Idn

r 

en? 
r verwonderd te zien dat dir zoo niee wa~, bleeven 

A 2 z~ 
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, ' . 
zlj veJ:fl:omd van yerwondering eq bekenden met 

el'!ne 0pi!nharcige onnozelheid dat zij nog niet~ 
~iergelijl{s bij enig mensch vaIl Im11 labd ' geziell 
hadqen. pe klein.e ~inderen 2 vat.1. , vrees bevan-: 

gen 1 fchoQlen weg agter hunne (Uoeders. AI~ 

ik ee\1 hunnei· wilde va,tteq ojlll; hem te liefkoozen 1 

begon hij te rchree~wen, even als in Europa eell' 

kind 40~ ~o~n ~ dat YQor het eerst ee'J1 Neger ZOlf 

z~el1. 

Zoodanig Was ik onder die menigte, die mij. 
van aile zijden drong en van welke ik reeds in 
mijne, eel'fie reis bij vool'raad ge[prooken heb, 
AIleen van mijne ldel\r onder deeze Wilden ver· 
keerde ik zonder enige v~ees onder hen, de. ver-: 
won,dering van veele hunner op het gezigt van 
fenen Blanken en de oprchuddirig, die 'er bet ge-:. 

volg van, was '. beho_efden l1J,ij niet te "erwOq·. 
deren,. ,,' 

Onder deeze lastige nieuw~gierigh~id beJpeur-. 
pe II}: meef en meer dat be(l:en~jg beginzel van de 

:t;latL)ur,- die den Wilden een e~ivoudig, zagt en 
vert~Mlw(m,d karaher gegeevel1 \ecf( ; en ik bad 
wezenlijk geene vier en twimig uuren in de hOJ(\e 
doorgebragt of ik was de vriend van e,en ieder, 

~l1 het ~er.rr.ouwen tus[chell hen en. mij, wierd 011-
b.ep~ald. :pie kinderen zelye, die, toen tij mij 
~et eerst zagen, 2100, veel vrees had den lna.o: 

~tn. ~lijk~l1 ~ ~:ll:~l,1, g~n?een.za.am me~ ll1ij gc-:. 
'" .j'...." 

'Y<?,~':. 

• 
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worden. Ik had hert 'aangelokt met hun fh1kjeris 

kandij - fuikel' te geeven en de kleine lekkerbek · 

jebs kwanieri rriij telkell5 lie\koozen bm mij de 

doos, waarin de fuiker was; te do en openen; 
Ik moet het,nog eens' hethaalen vcicir aIle reizi4 

gel's, di~, gelijk ik ; onderneeinen zUllerl olibe
kende lunden te bezoekei1 dat, zo·o zij zig niet • . ·'[chikkei:i. ,naar deri geeSt del' onnozele, volkefen ~ • 

, w elke' z,ij bezoeken zullen, zoci zij omtrent hen 

bid zull{ een gedrag houded als gefchikt is bm hun 
te bebaagel'l, am hUi1neh aart te leel'en kennen, 1. 

am hen door bela'l'ig aan zig te hechten; en hen 
zig tot vtiehden (e maaken, zij onfeilbaar niet 

zullen ilaageri. 
Ik meen bij tine degeene, welke ik gezien heb'.; 

een gU!1fl:ig denkbeeld van! de Blanken te- Jiebberi 

agrel'gelaaten; dir is een dienst, welken ik den 

nictlwsgierigert gedaan hel,; welker voorganger 
ik gewee'st ben, en 'ik zal 'er genoeg voor be

loond tijn, als ik hurt nuttig heb kunnen zijn en , 
vOOl'ai als iij 'er geen misbruik van maaken; 

Her hoofd van de horde bewees l~ij veeI V'riend
[ihap. l'f'et was een ina~ van rijpe jaaren. en vail 
eene niajestiJeufe geftaIte; Hij droeg eenen lari

gen ma~tel op.zijbe fchciuderen; die tot op den 
grand nederhong i ' die in het midden uit vier jak
halzen - yellen befl-ond, welke aan malkandel'eri 

, A :3 ge..: 
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gevoegd, en aan de zijden met een hyena - vel 

omzoomd waren. . 
D eezc hyena is dezeIfde wefke men bij BliP· 

F 0 N ~efchreven cn afgebecld ~indt en .ik [preek 
hier van denzelven, omdat de l:cjzigers , als zij 
van dien van Ae .K4-ap melding maakcn, them met 
dee zen verw<trren, die verfchilIcnde is en welkea' 
ik zclden gelegenheid gehad hac! . te zien in detf 
loop van mijne reizen. 

Men kem aan de Kaap bij naam drie [oortelf 
van Hyenas en aIle drie draagen aldaar- den gemee~ ' 
nen naam van Wolf. 

Dc cerfl:e, die 'er het meestgezien wordt en weI
ken de v~lkplanters meest voor bllnne kudden vree
zen, is die, van weI ken ik de afbedding gegeevcn 
heb onder den naam van ge'JIlekten f/f70lj, naam 
dicn hij algemeen in aIle de volkplul1tingen draagt~ 

De tweedewordtde St1:a/J,d-Jf7olf genaamd , 
. omdat hij de . oevers van 'de ~ee at der rivieren 
.:zelden ycrlaat. Ikheb nooir :,:gelcgenbeid gehad 
om hem: te zien,; maar de plaa&fe11 die hij tot _zijl1 
verbl,ijf kiest, aoen m.ij verm~del1 dat hij van 

. visch leeTt. Men heeft mij ve~zeekerd dat hij. 
geene vlekken heeft en dat zijne IlUid geheel vaal i~. 

De derde, geflreepte /17olf genaamd, is waar
fchijnlijk die, welke B U F F 0 N befchreven heefr. 

Ik zal ondertusfchen aanmerken dat, ik naardien 
ik 
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ik denzclvcn nooir in den omtrek van de KaafJ 
gezien heb? zeer twijfel of hij weI dat dier is, aatt 
welk de volkplanters den naam van gel1:reepren 
Wolf gegeeven hebben of zij kennen hem aIleen 
bij overlevering;. Hetgeen zeeker is is dat ik nimmer 
meer dan twee [oorren van hyenas in gehed het 

, t 

deel van Afrika dat ik doorreisd h~b geziep heb , 
, ):e wee!en, den gevlakt;en wolf en de hyena der 
' naruurlrenners. War deezen laatl1:en belangt, ik hell 
hem nie't gevonden dan voorbij het land del- Groo~ 
te Na~akas omtrent den keerkring. Toen ik 
aan de Kaap terug kwam en hem voor den ge
frreepten wolf opgaf geloofde mij elk en ,men 
twijfelde niet of hij was het. Het zouegter 
kunnen zijn dat hij nog van denzelven verfchllde 
door het een of ander bijzondcr kenmerk, en dat 
hij eene vietde foort uimraakte, van de andere 
onderfcheiden. Misfchiert zal men dete! ve aIle' 
nag eens n'ader Ieeren keunen. 

Terwij l ik, door middel van rnijne gidfcn, mee 
het opperhoofd fprak, had ik bemerkr dar hem 
twee geledingen aan de pink van de Dinke ... hane! 
ontbraken':!' Ik liet 'er hem de reden van vraagen. 
en hij gaf mij zander omweg· te kennen dat hij in, 
zijlle kindshei~ eene zeer zwaare ziekte gehad haq 
en dat men hem dezelve had afge[neden, am helll 
te getieezen. 

,$chpon hij op mijne vraag geandwoord had 7 

/l 4 li>~~ 
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bemerkte ik egter dar zij hem niet aangenaam 
geweest was. Geduurende ons overig gefprek 
[eheen het hem moeite te doen dat ik yan tijdtot 
tijd het oog op zijne hand flQeg en- ·tot 11lijn ver
trek toe v~rborg hij dezelve alcijd, als wij bij 

• .. > t 
elkanderen War'en. " 

l 

Voor het o~erige geefc het eel1 ruim veld aan 
befpiegelingen dat cen wi)d vo'rk de gewoonte 
heeft van, om' eenen lijder te helpen, hem nieu
we [merten te vetoorzaaken, die niet dan [mer- :' 
ten zijn, en ik moet bekennen dat dat voorbeeld 
cen weinig tegens mijne ondervinding f1:reed, die 
mij nag nooit eenen venninkten of mismaakten ~ 
in welk opzigt ook, had doen ontmoeten. 

PAT E R SON zegt dat r;ij 'er oak voorbeeJden 
van gezien heeft onder' eene hor<~e aam den mond 
van de Oranje '- rivier en dat Jek is gelooflij·k. 
Hoe ongerijmd eell gebl'uik is , tmnnen wilde vol
keren,. a-ls zij ' in de nabuuyf.chap van ' elkanderen 
woonen; . hetzelve van dkaer ov.~rgen{)om€n heb-

h 
./, 

ben; l11a'a~' dat et ook in al1'd~_ waerelddeelen 
.gevonQen wordt, dat men het bij de eilanders van _ 
de Zu·id- zee in gehruik vindt, die, Z€dert bUll :. 

eiland lDewoond is,. misfehien nooit eenen vreem~ ' 
cleHng gezien hadden voor CO O'R en B 0 U G A I 'N

'V I L LE " da! mcet verwQndering v~rwekken. 
Ik ZOtl gaerne het yolk van de horde over dit 

all:es meer biJzonderlij,k ot.lden~raagd hebben. Ik 

~ou.-



• VAN AFRIKA,' , . 
.toude hun ook gaerne vraagen gedaan hebben 
over enige gewoonten, die mij zonderlirig voor .. 
kwamen; maar de iwaarigheden vermeerderden 
naar maate ik het land diepel' inn'ok. De Kabo
bikas hadden eene bijzondere raal en deeze taaI ; - . , -

fenoon' zjj her houentotsch klappen van de tong, 
. . 

had, wierd nieJ verftaan dan doo~ de Korakas., 
." die, >Iegens hunne nabuurfchap, enige gemeen

'[cha.p '; mer hun onderhielden. Hetzelfde had. 
plaats ~ omrrent de taal del' Korakas' met o!,zigt 
tot de Namakas hunne nabuuren. Wanneer dan. 
het opperhoofd v~ de horde mij iets zeggen wil
de, zeide bij het den Korakas; deeze vertolkten. 
bet in bunne taaI aa)1 de , Namakas, en de Na
makas vertaalden het op hunne beurt en deed-en 
her tot de Hottentotten van de horde van KLAAS 

BAS T E R koomen, die het mij in hunne mal 
overzegden; even zoo gong her ook met mijne 
vraagen. Daar kwam niets tot mij dan door vi~r 
verfe~illende monden; maar de uitkomst deed 
mij gemaklij.k befpeurell dar het denkbeeld tOt 

mij kwa~ met zoo veele ' veranderingen .. als de 
gedachten van de dichters der OU,dheid tot ons 
zijn gekoomen, ondanks al het vernuft van onze 
verheven vertaalers. 

De Hottento-tren, die ik aan de Kaap en in de 
volkplantingen mede gemoomelU had, verfionden . 

. ' 'y91firekt niet~ van die taalen en hadden aan ooze 

AS ge-
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ge(prekken 'geen het minf1:e deeI; dit fcheen hen ' 
gemelijk te maaken; maar dat mij nog meer ver
droot en dat mijne gefprekken , zeer lastig voor 
mijne Namakas maakte was dat , d~~ze ere Kora
kafche tau I flegt verf1:onden en we'l zoo {legt, dae 

\. 
zij dikwijls onqer malkanderep twistedei1 over den 
zin van hetge~l hun gezegd wierd. Daarvandaan 
gebeurde het fomdjds dat, wanneer ik iets vroeg, 
het andwoord, dat 'er op kwum, in geene dee
len 9P mijne vraag flootr Dat ongemak was zon- :' 
der middel en ongelukkiglijk f1:ond het nog te 

, vergrooten nuar maate ik verder 'het land illtrok. , 
Zoo ik van het land der kleine Namakas tot aan 
de Kabobikafchc horde vier verfchillende taalen 
gevonden had, die vier foorten van tolken eisch
ten ', wat 'zeu' het dan zijn als ik< mil' nog vecle 
honderden mijlell verder van d¢ volkplantingen 
verwijderde? Welke moeijelijkpeden, als dke 
\Tolks - bende, ,dil'! ik f1:ond te bntmoe'ten, haute ,. 
taa! had.? AIle deeze moeijel~fheden fchrikten 
mij ond~r.tusfcheq. niet zoo f1:erk~f als weI mijn 
volk, .cn ik had ' altijd nog tot t&evlugt de moe
cler van de taalen, het teken van mijne behoeften. , ' 

Van aIle de horden, welke ik tot nog toe ge- .'
zien had, was geen eene zoo keurig op haare 

. . 
verfierzelen en haaten opfchik geweest als die der 
Kabobikas was. Ik zag onder haare verfierzeleIi 
,niet de fmtisterijen en glazen koraalen van de 

!(aa!i 
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l(aap; de handel in die foon van waaren drong 
lOa velTe niet door. Zij . droegen de koperen 
fnuisterijen en de langwerpige gIazen koraalen, 
yan welke ik reeds gefprooken heb, en · die alles 
wierd hun aangebruge door Zwarten, weIker taal 
zij nie't verfl:c5ndcn ; . maar die ondeugend en dief
achtig W\lren en t~gens welke zit dikwijIs vegten 
moesren, omdat zij, als zij he en gongen na hun
DC waaren verkoge te hebben, dezelve weder zog-
ten qpteligten en het vee 'er bij~ ; 

De .handel- waaren, die ik van dien .aart had? ' 
waren onbeke~d 'f en met die verdienfl:e van nieuw! 
te zijn k~nden zij niet misfen zeer te behaagen~ 
Naauwlijks had ik enige laaten zien of men be
twistede die elkanderen en elk wilde 'er van he!}.o 
ben. De vrouwen vooral konden zig niet weer
.houden. In kort, men zal van de aIgemeene 
drift ourdeelen als ik zeg dat ik op eenen enkelen 
dag, ell bijna voor niet twlntig os[en magtig 
wierd; Planr de voordeeligfLe koop, welken ik 
iloot, was die van eenen bakkelij - os, die her 
ppperhoofd toebehoorde. .. 

Dat '1lier, nog minder opmerklijk door zijne 
jeusachtige gefl:alte dan door zijne-zeer fraaie ge
daante, was de fchoonfl:e die ik nog van zijrte 
foort gezieft had. Zijn leop, p~agtig gewapend, 
droeg twee ontzagchelijke hoomen die ~ op eene 

:regelmatige wijze van elkallderen wijkende , om 
twee 
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twee volmaakte halve cirkels te vormeil, hnnne 
p unten in eens naat vooren omboogen en zig vier 
voe ten en agt dui men van elkanderen verwijder
den; Het was het opperhoofd zel,C.dat' hem ge" 
Ieerd had; c:>m die rede n was hij ze~[ op hem ge
field en wilde zig ni~t van her\l ontdoen; 11iaar ik 
legde hem ZbO" veele ver[chillende voorwerpen 
voot . het gezigt dat hij de verzcieking ni~t kon 
weerflaah en voor een tonderdoos, tabak, enige 
lllOeren glazen koraalen, twee arm - ringen van .' 
koper - draad en ver[Gheiden fpijkers was het dier 

·mijn. 
I-Jij [cheen egter des ahderendaags rouwkoop 

te hebben of liever, een nieuw voorwerp bij mij 
gezien hebbende, dat hem meet aimflond dan 
die, welke hij daags te V(lOren in ruiling bckoo· 
inen had, had lilj wederom meet begeerte naar 
dar. en wilde mij de andere teru.~ geeveri. Die 
zeer natuurlijke ·lust om alles te;·. hebbert was de 
oorzaak van eene gebeurtenis, dfe ,·ik, in· het bree

, de maet yerhaalen<, want zij zou $1j bijna nood-
lottig g.eweest zijn. ;<~~ 

. Schoon ik mijnen baard droeg had tk de ge
woonte van tijd to t tijd de kneveIs te [cheerert. .'
Dit was voor mij eene aangenaame ~erfris[ching, 
die ik mij vrij dikwerf verfchafte, vooral zedert 
wij zoo digt aan den keerkring gekoomen waren 
en dus meer en meer door de hitte gehinderd 

wiCHt;' 
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wierclen. Ik was bezig mij de lippen intezeepen 
toen het ~pperhoofd Illet twee van zijne vrienden 
of nabell:aanden in mijn'e tent uad. 

Vrij van aIle pligtpleging '{3n hefchaafdheid 

Ol11trent 1ied~n die 'er qe tekenen niet van ken-

11 en, ~ervolgde ik hJ:tgeen ik begonnen had. Zij, 

die n~t begreepen wat ik deed,. fcheenen zeer 
verwonderd. Zij wagteden f1:ilzwijgende af wat 
'erh,'e.r eind van .laude zijn en gongen met her 
oog alle mijne beweegingen na. Dat water, da£: / 

in mijn bekken fehurmde en dat ik mij op de lip- !' 
p en ftreek , fche'en hUI1 eene foon 'vall tovel'ij re .. , 
zljn ; maar het was nog andel's toen zij mij het 
fcheermes op de knevels zagen zetten en het hair 
zoo gemaklijk zage\l verdwijnen van de plaats daar 
het geraakt had. Dat wonderwerk, verbaasde hen 
zoo ll:erk, da't ik het niet kan uitdrukken: 

Om het hun nog duidlijker te maaken en hun 
deszelfs uitwerkillg nader te do.en zien, vattede ik 
de kros van het o,pperhoofd aan een van de ein
den en ' in een' oogellblik fcheerd~ ik eene hUlld 
breed her hair af; . " ... 

Die Wilde was een man van een goed verll:and 
en die meer begrip had dan zijne gelijken gemeen

lijk bezitten.. Hij begreep terll:ond van hoe on
betaalbaar nut Nem een fcheermes konde zijn om 
een!, zomer - mantel het hair te ontneel~en, en 
~oe veel korte~' het werk ZOll wotden. E er-st 

• b~ 
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betuigde hij mij door verfcheiden zeer duidlijke 
tekenen zijne bewondering van een zoo wonder 
fchoon werktuig, vervolgens, zonder zijn tijdte 

. verliezen met woorden, welke ij( .t og illet ver~ 
fiaan korr, wonde hij mij door andel('! gebaerdcu, 
die even duidfijk waren, de ~egeerte die hij had 
om het te bez1tten. 

( 

Het was de eer!l:e reis dat wij ionder colk fpr'<1.-
ken; maar zijne gebaerden war~n zoo kragtig en 
duidlijk, dat ik geenen wlk nodig had am haar 
te begrijpen. Hij gaf mij te ver!l:aan dat de arm-

. ringen de gordels van koraalen en de tabak, die . 
hij daags te vooren in ruiling voor zijnen bakke
Iij - os omvangen had, hem nu niet meer aan!l:on
den en dat hij mij aanbood mij da~ alles terug te 
geeven voor het fcheermes, als ik het hem ver~ 

gunnen wilde. . ' . • 
D e nieuwe lwop, die hij lUij~voor!l:elde, was 

nadeelig voor hem; ik begreep .?:eer weI dat een 
fcheerme-s in zijne hand, gcbruimi:':wordende, om 
het zeer . r,~lUw hair van uitgedro~td lcdcr droog 
afte[ch\!eren, binnen zeer weinig¥'cijds bedorven 
iou zijn. Ik ZOl1 hem weI gaerne hebben doen " 
begrijpcl1 hetgeen zijne onervarenheid hem be- ~. 
lettede uit zigzelven te vatten; m(lur hoc hem 
zulks te beduidep? Hij had reeds in zijne Ol1ver
duldigheid aan eenen van zijne makkers gczegd 
dat hij uit zijnc hut de goederen zoude gaan haa-

leu, 
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len, die hij mij terug wilde geeven. Ik was voor
nee mens hem het fcheermes te laaten en hem te 
verzoeken het alles te houc1en, maar in het mid- I 

den van dit gefchil hooren wij eensklaps een' [nap
haan - fchoot ~igt bij 011S afgaan en tegeIijk een 

ijslijk gefchreeuw. t 

Ik liep in alIer iji uit mijne tent ~m te zien wat 
i": de oor~aak van ditgerugt ware en ik zag' een 
'" 'Kabtibikas, die zoo fnel hij loopen kon van eenel1 

mijner. jagers vlugtede, terwijl honderd fchreden 
verder drie mannen erbarmlijk kermden en bij " 
hen een jong melsjen ter am'de gefmeeten lag. 
Ik wcnkte mijnen jager dat hij bij mij zoude koo
men; maar de Dag en het gekerm van de drie 
·mannen hadden reeds de geheele hord~ in op
fchuddil1g gebragt. Men fehreeuwde verraad; 
men liep te wapen en ik il:ond of met mijne ben-
de vermoord, of in de noonzaaklijkheid gebragt 
te worden van haar te wapenen en de flagting zelf 
te beginnen. Mijn toefiand was des te haehlij
ker, omdat noeh ik, noeh iemand van de Kraal 
wisten welke de oorzaak van aIle die verwarring 

~ , 

ware, en, al hadde ik het geweeten, hoe zou 
ik hun zulks dan nag verklaard hebben. 

In deeze verlegenheid naln ile h'et opperhoofd • 'bij de hand en gong ,met hem naar de horde. De 
fehrile was op zijn aangezigt te leezen. Hii 11ad 
traanen in de oogen en fprak mij m.et vee! vuur 

tOe. 

, .... 
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toe. WaarfchijnJijk meende hij in eenen firik ge'-' 
vall en te, zijn ~ hij beklaagde zig aan mij en be

fchuldigde mijn~volk van trouw160sheid; hij volg-

de mij egter gewillig. , 

Alzoo ik mij met hem en onge\.fipend vertoon

de, olltvong' .men mij zondel wantrouwen en mij
lIe tegenswodtdigheid fcheen de gisting del' ge~; 
moederen een weinig te doen hedaaren.' Mijn 

vork, dat mij den weg naar de Kraal had zien 

neemen, liep mij gezamenlijk na om mij te be-:. 
fcnermen en hU1l getal hieId de menigte in ont

zag. Eindelijk wierd aIles opgehcldel'd en wij 
kwamen te weeten wat ool'zaak tot die opfchuci

ding gegeeven hadde. 

Een Kabobikas) eenen van miJne jagers om
moet hebbende , ,die met zijnen iilaphaan terug 

kwarn, had dat wapen wilJcn' bekijken en had 

hem verzogt het hem te laatea, zien' ; maar, tet
wijl hij het behandelde, had ';hij zijne hatJd aan 

den tre.kkel' gebragt:> de fnap~.aan was afgegaan 
en de ~ilde, v,erfchrikt over e'~le'n flag, die,n hij 

niet ~rwagtte, had den fnaphaatr~van zig gcwor-
. pen en 'Was in aIler ijl gaan loopen. . 

Ongelukkiglijk fionden 'er honderd fchreden · 

vall daa,r in de rigting vat;l het geweer, drie man-
e 

nen van de horde en cepe jonge dogter. Deeze 

laatfie had een' korrel hagel in de wang ont~an
gen en de andere eniae kon-els in de dijen en bee-
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nell, De geen ~ die deeze opfchudding Veroor· 

zaake had, bevestigde zelf deeze opheldering, en 

toen bedaarde de gisting. Men legde tie wape

nen neder en ik was, ,gelijk te yooren, weder niee 

"Clan van vrien.len omringd. 
Daat'bleef fIlij flU ilog l1~aaroveri$ den {bat der 

gekwetllen te weeten en h'l1ll die hl1lp te bewijzen" 
',':welke van mij afhing. lk gOl~g, zonder tijd te 
. verlic'zen, naar hen toe alwos van her opper

hoofdyetzcld. Wij outmoeteden het jong 111'eis~ 

jen, dar uit de Kraal kwam met de , traahen in de 
Gogen. Ijer was 'om een hagel - korrd dat tij zig 
zoo bedroefde en nog was de korrel zoo weinig 
diep in 'hee vel dat ik del1z-eiven met de vingel'en 

'er uit dru'kte. Wat de drie mam~en bdaflgt , z!j 

wemelden zig op den grond; ziJ huilden . (l)P eene 

vreesLijke , wijze en gaven aUe tekel1en van d~ 

groodle wal1hoop. 
Decze vreemde oi)tflelte'l1ls vel'wonderde rnij 

~eer en ik b'egl'eep niet ' hoe :metl[chen, aan het 
lijden gewoon, zoo , fferk m~ngedaan waren ovet 
enige ligre ' wanden., die zelfs hunne kindere" niee 
van pijn ziruden hebben doen fchrijen; maar men 

teide ?er mij eilldelijk de reden val'l. Die Wil

den, die de ge~ool1te he,bben h~mne pijlen r'e ver
gi{~igen ~ , 'verbeeldden zig dat ik den hagel van 

mijne fnapha:trien ihsg~Hjks vergiftigde., en gli!

}@lglijk tneenden zij doodlijk gewond te __ ~ijn en 
, .)t. Deet. B da~. 
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dagten binnen weinige oogenblikkcn te zullen 

ftel'ven. 
Het was niet zonder veel 1110eite dat het ' mij 

gelukken kon hun te doen bedui4el1 " a~t zij niers 

te vl'eezen'hadden. Om 'er hen op ~ene nog meer 
gerustfl:ellendZ" wijze van te ;overtuigen, fb:eek ik; 
cene van mijne kousfen neder en liet hun in het 

( 

\Tleesch van een van mijne ,beenen een twaalf _tal 
bagel korrcls zien en gevoelen, waal' mede ' mij 
we1eel' de mildheid van den I-leer Papillon de la. . 
Ferte befchonken had, die, in de vlakte van Gen
neyilliers jaagende, mij voor een konijn gefcho

ten had. 
J{ LA AS naderde insgelijks de gekwetfte. Zon

del' zi91'1' tijq te verliezen in woordeh, die zij tog 
niet z(mden verftaan Tlebben, 'haalde hij enige 

korrels hagels uit' zijlte'_ wei - cas, 'toonde hun die _ 
en flikte die vervo]ge'}lS in. :Qit indedaad bems-

, fend bewijs, .dat mij niet ing~fchoten was D deed 
eene zeer g.roote uirw~rkini:; ,.' I-~et gefchreeuw 

hield orllniddelijk op ; de ge~theid verfch~ 
wede'i.' op de drie aangezigten \n daar wierd nier 

, meer van de wonden gefprooken. 
lk vreesde egter dat 'er nog enige zaaden v.aii 

agterdogt en verbitterimg in de getesten overnIee
ven; m~ar toen 'men de gekwetfte als naar ge
WOO!lte zag gaan en welvf\::!rellde zijn, lachte men 
met' het gevaI, en het bragt geene andere uit-

·:wer~ 

" 



V A N A F' R 1 i{ A. 19 

\Vel'ktng ~00rt dati 3ulk eei.i' fehrik vooi' fi1apl1aa
rten inteboezemen, dat 'or niemand meet was die 
dezelve durfde aam~aakeri. 

Des avonds zOO dra mijne vuuren aangertooken 
waren kwan1<Y.k 'er bij dans,ten en gelijk gewoon
lijk rOl~dom dezelve.zitteu. 41le de gefprekken 

, . ' liepen' over het voOl'val vart dien morgen, zoo 
-men egtet de opfehudding en het verward' gedruis 
van eeIJa menigte mehfehel1, die zes verf'ch{llende 
taalell ,'fpmken, gefpi·ekken kan noemen. 

• 

Ill: vermaakte 'er niij teer mede, fehbon' itt ' ~0r /., 
niees van ve1'llono. 1k hoorde flechts aHe " ae 
monden 'het -woord kaboep ultfpl'eeReri-; ' dil:' 13 ae 
lluam, welken mijne Hottenwtten aail een' {h~p
haan gaven en dien naalp hadden ook aIle de Wi1-
den ,: die in het getel[c'hap warcl'l ~ aangenoftrei1. 
Ondel' 'de Kabobikas maakten deeze met 'hurlile 
fiem den flag van den kaboep na; andel'e inaakten 
de gebaerden van eenen die aal1legt om te' tellie
ten, ieder fp eelde t ijrie 1'01; dre vrolijkheid 'duut. 
de delf geheelen hacl~t ~n dus eindigde I een dag, 
die gedreigd had treurig en bloedigt€ ~itll~n 
wezen. ~ J ,_' • ,> 

De Kab(}'bikas heeft Doeh \len platten'netts van 
de Hottenrotttn, hoeh de ' wangenbeen-del'en ' too 
uitfleekende als zij ~ noeh -eirldeJijk dIe pas'taard .. 
klcur van her vel, die ,ncieh blank, noeh zwart 

e tijnde hUll vreema en bijna naatlljk 'maakt aan 
:B .t bd. 
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beidendie rasfen, Hij zalft zig het lighaam niet 
met dat walglijk vet, dat maakt dat men hen niet 
naderen kan zonder zig te beCnetten en fiinkende te 
maaken. Hij is zoo groot van ge.fl:~.lw ' als de Kaf
fer en even zoo volkoomen zwart af,s die natie. 

Ik heb dieit., Wilden in zijpen vollen glans af
getekend, dat is, gepJikt, met zijne verfierze- ; 

f 

len en opfchik behangen en in vollen wapenrus-
ting als of hij dien dag flag moest leveren. 

Hij leende zig zeer gewillig aim mijn verIan-;, 
gen; ma!l-r ik beken dat, toen ik hem in mijne 
tent zag koomen, met den pijf - koker op den 
fchouder met zijn' arm in zijn fchild, het lijf edel 
behangen met eenen mantel, die tot op den grond 
fleepte , toen hij fier op zijne lans Ie un de met het 
hoofd am hoog en. een onbedeeSd gezigt, ik ge
troffen was door zijn goed vooJkoomen en zijue 
krijgshaftige houding: ~ 

Ik brak mijn werk meermaaJen af 0111 hem te 
bew0~cleren. ' Ik verplaatfie mii in verbeeldirrg in 
verre verlopen tijden en in lucl1ifr~~eken, aan de 
.ndere,' zijde vail den evennai'1s.lijn onder eene 

. zelfde breedte liggende, en fcheen mij roe Ju .. ' 
gurtha of Syphax te zien, gewapend ten firijd ' 
gaande in de woestijnen van Numidie om hun 

{ 

fijk tegens de Romeinen te verdedigen. Zoo 
dikwijls'ik ook in het fchrijven van mijne aame
keningen gelegenh~id had van hem te fpreeken. 

noem~ 

----------_\ ----------~~~~~------
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noemde ik hem nooic dun met den naam van 

mijn Jugurtha. 
Hun hair, dat zeer kort en zeer kroes is, is 

verfierd met kleine koperen knoopjens, die" "regel
maatig en mertkonst gefehikt zijn: in plSlats van dae 
fehorrjen, dat de H.ottent0t van het vel van een 

" . 
Jakhals rnaakt , draagen zij een rond fiuk le-

"'-del', met een koper~n rand die getand is, en 
". 'waarap zij met glazen lwraalen van verfchillende 

kleuren"ver[eheiden vakken maakell, die , nit het 
1niddenpunt naar den rand loopende, fieeds wij- f 

der worden, gelij'K de " ftraalen, welke wij" aan 
onze afbeeldingeh van de zon geeven. 

Deeze [oort van flufer is op de heupen met .een 
gordel vast gemaakq doeh, alzoo hij fleches vi"er" 
duimen m:iddellijn heeft, doOl' de rninfi:ebewee
ging nit zijne plaaes gaat, en zij zig zeer weinig 
over die wanorde omrustell, vervuI~ het IedeF het 
oogmerk, waartoe het befl:emd is, zeer flege. In 
de groote hine is dae fmal en bijna onnut fchortjen 
egter het eenigf1:e, dat zij op het lijf hebben. 
Voor het overige heeft deszelfs ligte beweegbaar
lleid rnij d~wijls gelegenheid gegeeven om te zien 
dat zij de befilijdenis niet oefenen; maar zij heef! rnij 
ook overtuigd .dat zij omtren't de fchaamt~ denk~ 
beelden hebben die hemelsbreedte van de onz~ 
17erfchilien. 

Met deeze bijna volfire'kte naaktheid hebben 

B a zij 
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~lj even weI geene losbandige zeden. De hunne . 
~ijn integendeel klJisch. Niets ingetogener . en 
gefchikter dan hunne vrouwen en, als ' ik haar 
met die van de Groote Nctn'JakaFy,. die -zoo ge
dienfl:ig waren, vergelec:;k, kon il~nict gelooven 
dat men, op -eenen zoo klcif.len amand, een zoo 

f -

groOt onderCcheid zoude kunnen bevindep. -
Mijn volk, aan de gedieniHgheid van de eerfie 

gewoon, fiond . de gefirengheid van de batfie 
maar paslijk aan en deeze onrhouding viel hun :_ 
des te moeijelijker omaat zij nog fraaier waren dan 
de Namakafche vrouwen. 

De meisjens, die bij de Wilden niet dezelfde 
jn~Gogenrheid hebben als haare moeders, omdat 
;7.ij, dezelfde verpligtingen niee hebbende, vrij 
zijn, waren hier zoo ingetogen en eeibaar als zij. 
Zij hadden , weI is waar, die -dartelheid vim 
haare .jam'en " die haare beko~lijkheid nog ver
·meerderde ; maar zrj waren o?k nier anders dan 
darrel. - -Zoo dra de dans eindigde en de OUGers 
wedel' nuar de Kraal keerden, g,,obgen zij aIle met 
hun rerwijl geen eet1e van haar t lp de legerplaats 

. Ilgterble'ef. 
J-Ietzij het uit zugt om te behaagen of uir ing~' 

togeuheicl koome" de KaboiJik{tfc're vrouwen en 
meisjens prikken zig het aangezigt niet, gelijk: 
haare mann en en vaders doen. Zij verfieren haar 

hall' nic r met die ~operen l\uoopen ~ welke deeze 
,'er 

I~ 
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'er in hangen, en altoos gaan- zij barrevoets, 
fchoon de meeste In'<limen ·voet - zoolen .dra.agen. 

I-Iaare kleding befl:aat ·-in een fchonj,en, dar 
flechts tot de helft -van haare dijen ne.derh:llng-r, 
eell kros, die, onder de oxelen do.orgaandE;, o'p 
de horst wardt vast gemaakt en een langen mantel 
·8. 

gelijk die deli mannen. • . 
De mf!ntel is van vellen met het hair !er op en _ 

.de krps ' van -vellen ' ge~aand ell berem ~ls onze 
handfeIloimen in Europa. " , -~" , 

W at haare glazell kbraarel'l heIaogr.., . zij :.draagen 
die als armringen;,. zij maaken 'er 'hals-~ ~edl'lgen--" 

van, welker fnoei'en onder eikanderei1 tot , op me 
maag hangen, ell Zij heGhten verfch@-iden rijen 
van deze1ve v60r aiR haare gOl'de1s va.t , ,Z00 dar 
zij tot onder het fchortjea 01' de' ilij.en .l1eder--

han gen. . -: 
Naardien die foor,teR -van vedierzelen van Vri3 

langen duur iijn , ' maakt de gewoonte ' lYan die re 
zien de vrouwen welhig gevoeJig voor het genoe
gen van die te b~zitten. Die, welke van mij
'kwamen , behaag~~n in het eerst zeer, om baare 
nieuwhi4d. Maa'l." tOen ik eems fchaaren' en naal
den had iaaten zien; gaf men :deezen de voorkeur 
en die; keuze dON het verfl:and van ,de Kabobika
fche vrou~n eer aan;... Even als haar opperhoofd 
waar.aee~den 'zij meer dat mmig is 'dan Qat !legts 
'ti?t oprobik client.' 

He. 
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Het was niet genoeg haar naalden gegeeven re 
hebben; ik l1loesc haar ook Coon en hoe dil;! to ge
bruiken; die deed ik en welhaast waren zij v.rij 
weI in aaae twee vellen aan elkancferen re naaien. 
Zij gebruikten daartoe eeoe, duniJ.'(;( ' draad van 
darl1l ', die in Qe horde gemaa,kt wi~rdel1 deeze 
hal1delwijs kwaoihaar fpoediger, fl:e'rker en l1et~ 
ter VQor dan die, waarvan de Wil~en zig il1 dier
geJijke gevallen bedienen en die benaac in het le
ocr met een graat of puntig been te doorbooren 
en dan den cl,raad door het gat te free ken • 

. Nooie heb ik zedert ik van mijne reizen terug 
gekoornen ,ben eene vrouw zien naaien zonder 
a:m mijne l{!,lbobikaafche vrouwen te den ken ; 
maar bij nader bedenkens heb ik berouw gehad 
haat: eene, konst geJeerd re hebben ,- waarvan zij 
niets Qver zullen gehotrden hebben dan hee ver
driet van dezelve 11iet IPe~i' te kunnel~ oefenen. 

To.en ik op l1lijne eerf1:e reizet de Kaffers een 
fmits blaasbaig Ieerde roef1:GlIen t i' wierd die wel

. ken ik hun . maakte, ten minf1:e eebLm'odel, en zij 
, '" hadden :Hes bij de -hand dat zij ncr'~g had den om 

andere te n1aaken; maar zoo was l1et met mijne 
Kabobikafche vrouwen niet gelegen, haare naal- :.
den zullen. weldra gebrookel1 of buiten fraae ge~ 
raakt zijl1 om te dienen, gelijk het fdleermes van 
het oppel'hoofd ~ en hee zaI haal' onmogelijk ge· 
\veest zijn andere te bekQomen; waarom qe ken-

nisei 
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nis, die zij van dat gebruik zullen gehad hebben, 
haar niet dan verdriet zal veroorzaakt bebben. 
Zoo de kennis van eene n\euwe konst ons, door 
bet voordeel dat zij geeft, enige nieuwe genietin~ 
gen verfchafr. geeft zij ons ook nieuwe behoef
ten en dezelve een yolk te leeren, dat de midde , 

, ~ , 
len niet heeft om ziK haar VOO,l~ ~ltoos eigen te , 

/,maaken, ,is hetzelye.een zeer ilegt gefchenk doen. 
. Ik.-2\oU mij thans ook veele verwijtingen te doen 

hebbelt, 200 ik de Kabobikas de eer11:e de tabak 
en de.ri brandewijn had lee1'en kennen en bel1)in~ 

nen. Zij h~dden ;yoor ik .onder hen ,reisde, het 
gebruik van de t~bak en die waare wierd hun toe~ 
gevoerd door de volksbendcn del' N amakas, 
hunne na.buuren~ . di~ ., dezelv~;' v1ll1 ha:.nd cot hand 
in ruilil1g uit de ~olkpJantingen ontvangende, hUl) 
dezelve voor 'vee kwamen verkoopen; doch naar~ 
dien deeze handel nechts in enige omaandighe~en 
plaats heeft en 'bij g~volg die waare ook zeer 
fchaarsch blijft, is die vaal' hun .cene ve.rfnape-, 
ring, welke zij' maar zelden g~nieten kunnen. 
Naardien zij 'er dikwijis gebrek aan hebbe12 kun
nen , zij die ook ombeeren en zouden geen a 'ap 

do en am deRelv~ te bekoomen " al~ ~en die niet 
aanbragt. 

Peeze onv~rfchilligheid va or eene waare, weI
"-e ik bij aIle de andere wilde natieen zeer gezogt 

\lad gezien en di<;) bij dezelve voor eeue pitgele~en 

:a 5 lek-
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lekkerluij wierd gehouden, benevens veele andere 
dingen, van welke ik reeds gefprooken heb, !iee .. 
lien mij reeds voorzien dat dat volk verfchillend .. 
heden in zijn kurakter moest hebben, ' dre het v,an 
de andere volkeren onderfcheidden:; Het was even 
eens met de 'fierke ' dranken:le in welke zij geene 
finaak vonden ~ en zoo 'er enige waren die geneigd: 
fcheenen die met fmaak te drinken de medte hun
ncr bleeven die egter weigeren. 

Doch zoo zij weinig werks maakten van het~. 
geen mijne flesfchim bevatteden, fielden zij claar
entegens grooten prijs op de fles-ch zelve. Door
fchijnende en harde flesfchen' verrukten ben van 
verwondering. Zij noemden die 'Past 'water; want 
ondanks de hitte van het klimaat ~ hadden die Wil
den egter ijs gezie)1 op de toppen der bergen, van 
welke zij omringd zijn " en zlj twijfelden niet Gf 
het glas van mijne flesfchen w~~ water dat ilc door 

" toverij vast had weeten te m~iken ' en dat ik be
lettede, in hun vuur te fmelte~.; , De onmogelijk
-heid ~ap hun ~ene verklaaring:{er van ne geeven 
'belettede miJ ~e · cmderneemen h~ betel' te onder-

. rigten, waartoe zoude bet ook gediend heblien ~ _ 
'Ik liet hen dan in hunne dwaalmg en vergenoegde 
mij met hen te verpligten door hun alle de ledige 
ilesfchen , die -mij Biet meer dienen konden, te 
laaten. ". .. 

Zij, 'van hunnen ' kant wilden ook edelmoedi£ 
je~ 
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jegens mij zijn en ik had noggeene zoo belang,. 
looze natie .gozien. Alle avon den bragten zi} eene 
aan~erklijke hoeveelheid melk in mijne leger~ 
plaats Nooit kwamem zij den avond bij mijnNo1k 
doorbrengen.zonder en,ige fchaapen inecle ie bren
gen, op welke zit hen onthaaldem. lk heb ver
fcheidel1 hunner van hun vee 'vo~r niet, zoilder 
ruiling pien fchenken, en, wen ik veJ.'trek ,- wa· 
ren ':er in mijne caravane verfcheidene die fchaa. 
pen eft osfen in eigelldom bezatem, die zij zui~er 

tot gefc1J.enk 0utva.ngen hadden. ~ l' 

Welk onderfcheid tusfchen dat . zoo _ opl'egt , 
zoo edelmoedig volk en die Groote Naf!~dtkas , 
die ol1ophoudlijk' met een el'barmlijk g,daat de 
band uitfteeken ais .bedelaars, om a!.les dat .zij -zleu
ee vrangem. 

Bij zijne edele neigingen voegt Je Kabobikas 
ook nog een oorlogszugtig karalw~r • . ZijJi1it 'Wa. 

( penen zijn eene vergiftigde piji en een'e Ians met . 
een lang ijzer, die van de, Hrotteatorfche fagaai 
verfchilt • . In zijne ge:vegrw gebrulkt -hij tot ' ziF 
ne verdediging twee fchilden -;: het een zeer gl'oot 
en. zoo ~oog dat het den ' veg.ter ge:heel .bedilk.t , 
het ander veel kleiner, en heiden V-an zeer ·&>iltke· 
huiden gemJl.akt, moor weJkede p,~'1-en niet kUJll

nen booren. Deeze is rond van gedaanoc en twaalf 
of vijftieri duimen breed, en wordt in het g€~egt / 
~an den VQor<J;l;ffi gedraagen ; . maar ' als her 10000niGt 

. -, wordt , 
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worde, fchuifc men het Wt boven den elleboog ' 
naar den fcflOUdCi'r. Men ol11ringt het _ tot fieraad 
met eenen koperen hoepel en het vlak is met gla. 
zen koraalen verfierd, naar den zill-yan den eige
naar , .in va-kken gefchikt, en van , verfchillende 
kleuren, naar ' elks , ver kiezing.. 

Door middel'van die verfchillende verfierzelen 
heeft elk zjjn fchild, dat niet naar dat va'll een 
ander geIijkt en gelijk de per[oonen van elke volks

bende. elkanderen kennen aan de wijze van zig te 
beprikken, wee ten zij ook elken hunner te onder-

. kennen aan de [oort van wapenen, waar mede zijn . 
fchild gerekend is. 

Den moed, welken de K abobikas in hunne ge
vegten toonen, il:elIen zij in het bijzonder te werk 
op hunne jagten, voornamelijk tegens de ver
iCheul'ende dicl'en. Hoe .gevaarliJk" bet aanvallen 
van olyphamen en l'hino"cerosfen ts, gebruiken zij 
egter -hunne wapenen niet tegens 'lreeze ewee foor-

'" ten van dil'!ren, omdat die van gewas[en leeven en 
zij dus n~e,ts van !;lun te vreezen '~~hben, Doch 
vool' zigze1ven, noch voor hun v~ . Maar den 
ty.ger, den leeuw, den hyena en den pamher, 
vijandel1 van eenen anderen aan zijnde, verklaa
ren zij hen cenen oorIog tot den dood en vervol-
gen hen zonder ophouden. 

l 

Het is van de hu~den van deeze ver[cheul'ende 
dieren dat zij zig fahiIgen, gordeIs, voee - zoolen, 

kros-
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krosfen en mantels maaken. Zij fiellen 'er eer in 
dte te draagen en maaken op verre na niet zoo 
veel werk van de huiden van olyphanten of rhino
ecrosfen. Zoo zij fomtijds op deeze jaagen , is 
het om dezel .. e tot voedzel re gebruikcn en dan 
gebruiken zij OIp h0\l te vangen , • die il>verdekte 
kuilen:l die de gewoone vall en der Hottentotten 

" zijn. Maar dat werk, waartoe arbeid en geduld 
' vereis'c'ht worden, pa"'t minst aan zulke dappere 

fioure 3nenfchen als de Kabobikas zijn. 

, 

Onverzaagde jagers zijnde., voegen zij ' ook bij .' 
hUlme nutUurlijke ''dapperheid eeu gtoote werk
zaamheid. Zoo fnel als herten, laaten zij zig 
door niets affchrikken, noeh door groote ver
moeieuisfen, uoeh door de langduurig(l:e en moei-

" jelijkfie reizen. Ik heb verfeheideu jagten mee 
hun gedaun en alroos heb ik hen onvermoeid en I 

tot alles gereed gezien. Zij hebben mij egter, 
met alle bunnen zoo Naarfiigen ijver nooit eenen 
witten Zebra kunncn doeN krijgen, noeh eene 
zekere bijzondere foort van gazelle, welke ik ge
loaf dat een Gnou is, [ehoon zij . grooter clan de 
gewoone'tnous is. 

Die tWee foorren van dieren zijn de gemeenfl:e 
in het land. }lIen ziee 'er ook veele rhinoceros
fen, en oneelbaare menigte gazellen; maar men 
vindt 'er geene kameel- pardels meer, heezij de 
lllchtfueek te heet is , lletzij het verblijf aklaar 

niet 
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niet voor huh gefchikt is, of liever hetzij ;~r gc·' 
btek is aan her voedzel, dat hun dieniHg is. 

Met die fiouNl1oedigheid ell dat onverzaagd 
karaktet zou men gene1gd zijn om -t~gelooven dat 
de J(abobi1;:a& woest en onfembaar"z-ijn; en on
dertusfchen he,b. 1k, onder Rile de Afrikaanfche 
tlatieen; die fk bezogt heb; geetl eene gezien / 
die de gehootzaamheid en on:derhoorigheid in 
zulk-eenen groaten graad beoefende. 

Aldaar is het _ opperhoofd niet, gelijk: eiders 1. 

de eerfie onder gelijke; het is een fouverein mid· 
den onder zijne onderdaanen; een heer van zijna 
flaaven omringd~ Een woord, eene gebaerde, 
cen opfiag van het oog zijn hem genoeg am zig 
te doen gehoorzaamen. Welke zijne bevel en ziJn, 
nooit handelt men tegens dezelve en zoo is het _ 
ook met de bijzondere huisgezirinen gelegen. Dat 
het opperhoofd voor de horde ~, is elk huisvader 
voor zijn gezin. Ztine bevelc:¥ zijn volfirekt ert 
hij oefcnr tot' zijnenc de oppetJJragt, waaraan' hij 
elders z.CJf gehoorzaamt. . ~/ 

Schoon deezc~ volks· bende ~er talrijk was, 
. kon ik aan de wijsheid, met welke zij geregeerd 

wierd, aan de orde, die ik 'er in zag heetfchen~' 

zien dat de man, die, 'er het gebie~ over voerde, 
in verfiand uitmuntede boven aIle de andere Wil
den, welke ik tOt nog to~ gczien had; en ik kende 
niet dan den ouden H A A.B AS, dien Nestor van 

4111 



cle - GotTakafcke mltJe, dien ik met hem konde 
vergelijken. , De .achting die hij mij-inboezemde, 
maakee , hee mij otoe' een waar verdrfet dat ik zijne 
taalniet kende. ell.- hem niee vrijelijk !conde onder
vraagen over .duizend dingen, welke ik gaerne 
zoude hebben willen weeeen. 

• Zijne wooning kondigde zijne hoog11:e waerdig-
i •. ,heid aan. · Zij was, weI is waar, .niers meer dan 
. 'eene 'lmt, gelijk die van zijne onderdaanen, en 

mer bees ten - yellen gedekt, gelijk de hunne ; 
maar 'zij-was veel grooter en hooger en daarenbo- ! 

len waren 'er, random die, welke ·eigenlijk de 
zij11'e was, nog zes · andere, die voor zijn gezill' 
ge[chikr waren en door heezelve bewoond wier ... 
den. 

De natuurIijke droogre van her land, dat de 
Kdbobi/eas ·bewoonen, heefr hen genoodzaakt 
putten te delvim , zoo tor hun eigen gebruik ali 
'voor hun vee; doch naardien dezelfde oorzaak 
dikwijls maalee dae hunne putren droog worden, 
zijn zij dan genoodzaakt zig' te 'verplaar[en en el
ders . eenen minder uitgedroogden grond rc gaan 
loeken ;f(t;anr de Fisch -ri<]Jier, '[choon groot in 
tijden vatil l:egen; is dikwijls droog geduurende de 
hitre. • 
, De lange reizen, waartoe die al te menigvul-

dige verhuizingen hen dwingeh, de gemeen[chap , 

:welke zij'hull met ' aDdere tra-tleetl doen hebben, 
.' ~ , 

moe-
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rnoeten hun noodwendig denkbeelden geeven; ' 
welke gezecen volks - bendeh nier verkrijgen kun~ 
nen. Misfchien' liOU men z€lfs geneigd zijn te -ge~ 
looven dat het aah die uitbreidiiJg va!lhunne denk~ , 
beelden is dat men die meermerheii van verfhmd 
mag tOcfchrijven, . die hen bQVel1 hunne nabuuren 
verhefr. Maa~ ik heb teeds van eene natie ge- ,: 
fprooken, die, even als deeze, genoodzaakr put
ten te graaven en gelijk zij een zwetvend leven 
leidende, des niet te min in haaren mindet-€n ;. 
wilden fiaar gebleven is. Waarfchijnlijk zal de 
natuur, die den Kabobikas een vlugger lighaam 
en een moediger karakter gegeeven heeft, hun 
ook mct betere zedenlijke hoedanigheden begif

tigd hebben .. 
lk ben het aan hun ver[cbuIdig8 datik de plaa~

fen ken, daar de Oranje - riyie.t ontfpringr. Ik 
dagt dar die vloed van het middep gebergte kwame , 
en zij hebben Ulij gel€etd dat ZOO'11ij; in zijnen loop, 

, ,. 
hetzel ve.fchijnt te naderen, dir" ,eerst gefchiedt na 
lange omwegen ~n na verre varv:daar in het ge
bergte . ~eer naar' het Noord-O~iten zijnen oor
,fprong genoomen te hebben. 

In eene van hunne verhuizingen hadden zij zig.'
op zijne oevers gaan nedetzetten zestig uuren 

l 

van de woestijn, welke zij thans bewoonden; 
maar door de !-fouzoua11as ontrust, en door de 
droogte gekweld worden de , hadden zij zig van-

daar 
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daar verwijderd 0m weder in de fl:reek te koo
lUen , daar Ik hen nil gevonden had. 

Van aIle de _Afrik!t:infcbe natieen is deeze d(!l 

eenigfie, bij welke ik enig \Cerward denkbeeld Vali 

een' God gevo~den heb. Ik weet niet of zij dee~ 

ze verheven ken.nis ~ d,ie baar alIeen meer bijde 
befehaafde 'natiee'n zoude hrengen, \ a~een aan haa· 

rl: befpiegeUngen, dan aan haare gemeenfchap mes 
~ndere~oJkeren verfehuldigd is; maar zij ge1eoft 
(voor zljO verre ik zu1ks door 'mijn volk heb kun

nen te w~eten koomen) clat 'er boven de fl:erren 
cen magtig wezen beQaat ; dat laUe dingen gemaakt 

heeft en befl:ierr. 
, Vo~r het overIge ben il< 11et der waarheid ver~ 

fehu1digp 'er bijtevoegen dat -zulk'~ hij haur maar 

een onbepaa1d, onvrugtbaar en los den,kbee1d is; 

dat zij noeh het l:5efiaan van He 'zie1; noeh bij ge

vo1g de fl:raffen en belooningen van ' een roekoo

mend Jeven vermoedt; eindeHjk dae zij, nodi eer

·diensc, noeh offerhanden, nbeh godsdi'ehilige 
,p1egtigheden, ooch priesters hebbende-, niet be-

zieten hergeen wij godsdienst noemen. 't 

Ik w~e't:dat KOL-BEi ;een ander gevoelen - om~ 

treI)t, de Afrik~.anen in het midden bl'engt ~ maar 

ik heb reeds gezegd wat ik van dien Sd1rijvet 

dagu, : t~, moet ~egter bekenn.en, dat bij K 0 L 'B E 

nietalles !~ugen is en dat dikwij1s~ zelfs ,z-i-jne l~u· 

gens- 'op 'eene waarheid gegrond zijn, die ·llij WH-
"y. Dee!. <:: lens 

, 

f' 
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lens en wee tens heeft opgefierd of dwaaslijk heetr 

aangenoomen. 
Dus zal hrj, bij voorbeeld, eene vr?,UW gezien 

hebben, welke men in eene ziebe', ' volgens ge
waande_ derr~ beelden van geneeziJil g, een lid van 
de vingers cler ' flinkehand peeft afgerneden, e~ 
volgens-hem IS dft eell godsdrenfHg gebmik bij ai- . 
Ie weduwen, die hertrouwen. ; 

Men zal hem onbepaalcl1ijk gezegd Ilebb'en dar 
'er volks· be»denzijn, bi~ welke de befnijclenis in 
gebruik is en andere, die denmannen eenen der 
ballen ui.tfm·ijden en da:arliltt gaar hij aIle de Hot
temotfdl'e rasfen befuijden en " aJs o0ggetuige'l 
en tOt in. de miinfte brjzonderheden deeze' nitfnij
ding befchrijven , fehoon hij ~oo!r van de' Katlp 
landwaarts in gereisd', is. . 

Her is- nacuutlijk du eeJf y'a:d~r over zijne kin<> 
. aeren befchilu en dar hij z€:~.f de plegrlgheid van 
hun huweHjk verrrgt, all> hel;;',gebmik deeze pleg
dgherd roehat. WeI mr !bij," l\uLBE worar dk 
eenvoudig gebruik godsdfenslr'{ off'erhande 1 bij
geloovige dans, betovering eri2 het 1S een bew
g'epriester, drc de befnijdent's" de uitfnijdingen 
~ne de goosdrenfiige gebrniken verrigr.ende, 'de 
huwelijltenQok inzegent en die, alto0S' meeStervan 
fene uirwerping 1 dre ons veer-meeT' Qwingr dan 
wij ~aar, het geirotlwd paar de or eene wervt-oe· 
dige befproeijilJ'g met zijn eigen watet' Jillwijdr. 

-.:. TeD 

.. 
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fen tijd vart den Scftrijver kencle inen -alin de 

Kaap ,de Kabobikas ridg l1iw Ik ben de eer/hi 
geweeSt die hunneh naam heeft doen hooreri ~ ge.i. 
100f lk ~ maar het k:ifi 'zijn dat men heth getpro(j~ 
kert heeft van /inige volks- Benden ; die ~ 'kloek· 
moedjger tlari de andere; of meet aan de , liantiai. 

, , .. 

. 

len \ran verfcneutende dietetl-blootgeneld het zig 
tiSt eenen pIigt rekende'ii clezeive ore befitfjcleH en ~ 
even ali; ,' d~ Kabobikas, ler eer iIi ll1:elden ,derzel.;. 
ver huldeit ,re drnttgenl l-Jij 'heeft iee:kei"lijk ge~ 
dagf diu ~lk Ileh eehvotidige omfiahdigheid nid 
luisterrijk genoeg z~lide ' prljkeri irt eene reisbe
fchrijving eri dar de leet ers belling zouden {[ellen, 
in Wiideri; die; om hwrl vee te hewaaten, 'ded 
tJoribg vetMaareit -anti de :(Uereil, die: he~ieJ.v~ 
'Vijaridtg zljnl Hij heeft"datl dg 'hist'orie .d€i;'jagtefl 
opgefierd eli) heef.n die'lh :,:¢etie J;idder" orde 'V~ran .. 
derd; waariii 'men b,iee wdrde 'toegeiali'terl dart fia 
groote he-iden -,daaderieir ~m€t Iilijibhaet'e plegdg.; 
heaeitp 'dte door _ den-,hoctgep:riesteT ,Vertigt W()r~ 
deft; ,maiu' : . igertaeg , vlIh-\lcleere dnwaarf't:hljnlijke! 
iogens crt bM erijfucle 'verdiehtziden; Ik gaa we,; 
4ei' tot mij;ne , Nctboblkli,s dveJ11 1 IJ'I 

Tharl;s .lwas ik ~ob weI ondei'r}gf :lis 'ik wezefi 
kati; :(;ni;rtrM.t' al lretgean~ih~h ,MetfOf; ddk had ik 

> • • , 

de \+og!Heti,uit hUi'lhe fiM~ bJFtrlljtie verzatiieJing 
gevoeg.dr; 'liVlwiide mijtie paeTSeh nle't v imoeijert 
met ce 'vetgeefscli een ·Mla ' if: vetvolgel1 'dat zig 

C ~ biet 
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niet li-et agter)'lilalen. Ik beilO'ot dan de. horde t(! 
verlaaten en eel1€ andere te- gaan bezoeken ,: welke 

men mij gezegd had da~ ten Hoord - westen, eene 
Ihrke d~g - reize van deeze , gezete"n: was. Net 

oppel'hoofd gaf mij gidfen om 'er rnij te brengen,
en deH nggenden. February g.ongeQ wij op reis. 

In het eerst vorgden· wij enigen tijd zeer enge 
pailen, maar die waaTfchijnlijk onzetJ. w~g ve.r
kortten. Eil1delijk verroonde zig, biJ- ber uit
koomen uit eeneengte, eflne vlakte, dre, naat 
het westen voortloopende, aan .den horizom aaa 
hooge gebergten eindigde,. welker voeten mer 
bos[cl1.en bedeh wareN. 

Het groen van deeze bosfchen deed mij ver~ 
moeden, dar zij. door eene rivie! befproeid waren 

en zi} h6!1li11l~erden rnij die aange~aame toomen yan 
de Fisch - rivi-e1", da~l-l" ik mij :~ met zoo veeI ver-
111g.ak had opgeh0l:lCkl'l. Ik ~eide mij dat ik 'dus 

. oak aan deete en overvI0edigi leefrogt. voor wijn 

Yolk el'1. ~ieuwe voorwerpen VqQl .mijne veraame
ling en ot1bek'ende ,dingen v~r mijne weetgie
righe~ zoooe vinden. . Ik gaf tfan bevel het claar 
henen te wenden en. fcho~m het een omweg was',.' 
namen wij egter onze koers dvor de vlakte. :-

Wij waFen er Feeds dp1er tluren lang in voortge-' 
(rokken., terwijl wij ci'O~ eeoe lmindende zan 
verfchroeid wierden, wanneer de horizone eens

klaps verdonkerc e~l Qn~ ee;a ijslijk o~weder- t«!)e-

zend~' 
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ze.n.ll1t. Elk 'oogenblik fchooten 'er lange blik
zem - firaaloo door de wolken_ De donder rQm
melde op eene vreeslijke w!jze en ol1ze dieren voor
fpelden door hunne angst en Iname ongeruste be
weegingen @at!tet on we de.r verfchriklijk zou wezen. 

Men QntIaaclde, zonder djd te ~erliczen" de 
psfen; .mep zettede mijne tent op; men maakte 
h~fchu~t~ngen met huiden en matten, in kore elk 
iloeg' hat/d aan hee werk. ) Maar 011ze voorzorgen 
",.aren vi'ugtl,oos. De wimd wierd zoo fel dat gee-
11e va!. onze befchucgngen 'er tegens beil:and was. 
Mijne tene wierd omverre gefmeten en ik kon 
mij fle.gts on.der het doek verfchuilen, terwijl al 
mij,n volk zig zoo goed ,iJj konden befchutteden. 

De 'regen v4el ondeJl'tusfchen met firoomcn en 
ae fiortl:egen ,Wa& zoo fiei'k, dc'lt- men zoude ge
z egd · hehben dat Afrika zoude onder loopen. 
Die ,1u~h~, die in water fcheen te fmelten, was 
egter geheel in vuur door de weerHchten; zij 
verlic~teden den geheelen. dampkring, terwijl de 
. donder {tan aHe kamen rondem ons uitbarstende ', 
ons aIle ~~ vreezen daar do.or g,etroffen te zul~ 

len w0rden. 
'l ' 

Ik Lhad in hee KafFer -land zwaare fiormen ge, 
·iien . . ! lk ·. keFlci~ ,d1e v~n de, Kaap , bij de matroo
,z~n ~fl re..izigers zoo gevreesd. Ik had die van 
. Sfwinamlt llJ.et vergeeten ,. .die, dagelijks- , ge
.~rell..de ~wee maanden, 'geregeld met denvloed 

~ . - C ,3 op· 
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opkQomende~ het drooge jaargetjjde Jillnkondig~ 
d~l1 . Maar tot nog foe had ik geene gezien die 

?OO yreeslijk ware~ .• Voor de. eer,!4l. Tei~ van 
pijn leve~l deed de dander mij ·beeven. 

f-Ie~ i~ waar 1 ~.~: haq mijnen yeQrr.a~d vail bu~~ 
"ruid t om ,het VQor" pat· worden te behoeden; 
bij lnij onder ~et zejldoe]c geplaatst, ~n, ter-: ' 
wijl il} het nederflaan van den donder voor o~s 
,¥ree~de , v~eesde il~ hef ook v.oor qns kruid - ma~ 
gazijn? dat, aIshet aangefl:ooken was geworden\ 

mij met htt~~blt ?PU p~bbel1 d~e!1 ill d!! lw;ho 
vliegen. 

Mijn angst voor dIt d\+bbel gevaat duurd~ meer. 
o£1,11 een uur.. Ei!tdeIij~ hi?ld de donder. op, 
f(;hopn . de ' regen nog aanh~elq en ·toeu-~fiak elI~ 
\lun ons het hoafd buiteh 'zijn ~e~ en wij'z~gten 
flkanderen1 Verwopderd eIk~~r: IeeveQde te vin~ 

. den, wenscbtcn wij eIka.en*l\lk d~t Vfij dar ge! 
vaar onckoomen walleG. . .'~ . 

Mtjlle Ka.b~bikaJche gidfel1'} :erheug<len ~!g aI-:: 
)een cjver of'lezcl) fiorm. C,\v09t1 ~Und~ ~ zei~ 
den zij ~ van ~ikwerf zoadanige te onderviH~neq 
~elfs nag zwaam, ~adden zij 'er gewoonlijk ~~t 
!ian het gedr.uis van, zondel' voorqeel, tenvijl"dee
ze~aterin l1unne putten ~n nie~w gra~ voor ~Unne 
b~est~n zOll opIevcren. Oak hadden zij dieJi als 
e~ll gclul1. befcho\lV{d en hunn~ bHNfchap wa~ 
;ttfs ~9q' {Foot dat t,lj 4!U in den -fiortregen WI!., 

, ~ 
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ren blijven zinen, 'zonder ·'er zig regeR te be

dekken. 
AIle onze dieren, osren, fchaapen en geiten 

hadden- zig, geduurende 'de bui, in . -de vlakce 
verrpreid; wij, moesten hen weder bijeen verza': 

, melen; 'dir gedaan zijnde en eene legerplaatshiJ 
het bosch en de rivier welke ik gi!te dat 'er we
~en zoude; willen de vinden, gong ik weder op 
\~eg. :Wat , zouden wij' gedaan 1lebben {j.nhec 

midden '~ari dar dras fiaande veld en in" eel1' ,lie .. 
gen', clli€ '~ > fCihoQn mi.ndel'Jftcerk dan te ' vo0'ren ; 
egter ralt-0l1>s')chevig ",hleef. voorcduuren? 'Daar ik 

reeds t-ot op nvine huld ~oe ·nat was, '~wam ' de 
onaangenaarnheid van wat langer nat gemaa,kt te 
worden bij mij niet in aanmerking. ' l 

Het is--waar dat m-ijne goederen alle ' cioornat 
zijnde~">IdeH.-.a's t ,voer Jle <'Osren eens, zoo zwaar 

was. r Oi5k 'had de ' grond ' , fchoon zl1hdachtig 

zijnde, zoo Neel water gelregen, dat aJiIes" niee 
doorgeza1\ft ken zij1'l. ' Ovefa-l lagen p~asfen; en 
de di&en ~i' oie I genobaZa\l'!~t waren door die 

plasfen te ' £i~an z<;)nderte ' Den waar zij hnnne 
pooteR neaerzen'eden, firtliKeldenf op iederen tred 
en liepen 'g,evaar ~an onder bunnen ' last een poot 
(~ br~eJ4n{ 'f • ) f • 

G~HfkMfglijk hield de' i'egen ~e'heel op' , 'toen 

wij aan den zooai' van ~et ' bbs'ch gekoomen wa
,reo en de kalmte liet' ons >toe 'vuur "te 'ontfiee 

C i ken, 
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ken, om onze goederen en Ollze klederen te droo
gen. Het overige van den dag en de geheele nitcht 
wierden met dit w~rk doorgebrage. 

Wij wierdeu dikwerf gefl:oord 'MQ~ het kraa
ken van de ~oomell, dat wij ze~ .digt bij ons 
hOOl·den. DqE gekraak wierd veroor2;aakt door: 
olyphatiten, die, digt bij mijne , legerphtats kon. 
mende _ graazen, de takken afbraken , om die te 
eeten €n welke wij m~t enige (naphaaJl- fchooten 
vel,dteeven. " 

Des anc1et:en daags wen de dag aankwam, Liag 
ik 'er, in eene ruimte van weinig meer dan eene 
llalve mijl, in de vlakte, meer dan honderd bij 
elkanderen. Zij onderfcheidden ons zeekerlijk 
zoo ligt als wij hen befpel}rden ~n egter fcheenen 
~ij ~er niet ~e fchuuw~r door Eeworden. 

Mijne j~gers waren, 'op dat 'ge'zi~t, vervoerd 

van bHjdf0hap; terfl:qnd maak~~n ~ij hunne W'ape~ 
nen khlar 6,n re~ds vermuakte ~g hunne verbeel. 
ding met al het yvoir welk huicdie (choone jagt 

r Aoude v~'rfchaffen. Maar ik had:i~r die drift niet 
~ . 

meer vaar van eel1cn c}!rstbegin~ebden . Ik was 
'cnigerma;lte van dar vermaak verzadigd en verga~ · ' 

oak ni~t met we1k gev~i'\r hetzelve bijna ahij4 '" 
verzeld gaat; oak dced de ongemaklijkheid ani 
qeeze tan,den zonder wagen te vervoeren ttlij den 
lust verliezen am die te _ hezitten. 

i\1c;t ~l!lk ~eAe pejgiryg ZO\1 een \fogel v~ ee"~ 
pieUj 
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nie\lwe [oort irn mijne oogen van meer waal;dij 
gewees~ zijn ,dan .twaalf van de' beste olyphants
landen. Ik gong dan het' b@s~h doorlguisfen , 
daar ik het genoegen fuad twee all~rfraaifie 'vogel. 
tjens te fchietl!n , ,het manne~jen el1 het wijfj;en,; 

zij naderen het ~~~aoht van de. Rin~duiven, m,aitf 
zij ver[chi11en 'er, geloof ik, geno.eg van 0)11 ::~e 

}verdienenvan he~zelve afgezonderd [e wol'd~n , 
naardi~n_ hun bek v~eI gro~ter is d:m gewoo111ijk 
de duiven , hebben. Zij 11~b~~n ook k4'0!nm"es 
nagelen e'n bre~d~r platter , v!ng~~n. , V09! :lhe.t 
overige is hunne pl~imaa.djen n~e. de fr~aiae kle~;o 
ren getooid;' zij z-ijn J over het , algemeen. ~·~~.i 

groen op het Iijf;; de y-edet;en del' v.leug<!!elll ~ijg 
met fraai geeI: gezoomd ·, da;. 0.01{ de kleur, v~n 

, ~ ( , • L' 

!ien- buik bij h.et mannetjen ts.; ~ op het, bovepse ' 
vf\n . del1 vIGugel zjet mel). e~11~ gf0p~e ' Ralli~[S~.~ 

vlak; de pOOt~tl zij-n rood. j)eez~. ti'aaie ,fqqn, 
die geheell}ieuw is 1 zal in mijne Vogel- be[chr,ij~ . 
ving befchreven en ~fgebeeldwor~en. ·,. _, .. :) 

De zoom van he,~ ~osch, qij w~lk ik geleger,d 
was, liep ~ord- een vierde west. A Dus Hep hi} 
in de l'ig.ting~ vatLonzen weg en, . dcnze) v:en xol: 
gende;: naflerde ilk de horde " welk<'f ,.i~ gong ' )?e::
zoeken. Doch, naenige uur~n. y09rtge.trok,k!;~ 

teo zijn, vonQ!eH wij 0115 gefEui~: dp~~ ecmen firO,C0tn" 
die, v~n de . bf;fgen :af frroo~ende l ' ~490r, het;. ,'W~ 
ter. Vlln .si~ J)Jli .. ~~,~1.: {l,~r,k cg~ZW9~~ILwll~ _ en:. n~ 

C ~ was 

;I 
I 

,. 
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was genoodzaakt op deszelfs oevers te legeren tot 
nij venninderd zou zijn en het 'Ons doenlijk zou 
wezen denzclven '0v¢'ne'trekken. ,De .plaa-ts was; 
V'00f het o.'verige ., a'angenarun crtJjiJ{ vond 'er 'Y€·i .. 

fGbillen4e [oonen ,van vogelen, ~elker ontmoe
dng rnij her ierdri'e't, dat mij -deeze vertraaging; 
veroorzaak~e, op ~ene zeer !lang~naame wijze ver-
goedde, r , ) • 

K L A AS, die door eene langduurige beoefening 
'Ook na~uurkund~ge geworden was, en die alle~ ' 
wat 'ik in rnijl'le vemuneling bud -Zoo weI als Ik 
ken de , en WeI wist wat nieu{v- voor dezelve zou 
wezen, gebrui·kte cenen ol'l~erm0eidefl ijver om 
Bezelve ~e venn-eetcte-ren. Hi{ '[Choct en brilgt 
mijeenen pragtigen vogel, die :mij: -geheel onbe
kehd was en die zulkeverwarde kenm-erken had, 
dat ik niet wist hoedenzelve~ te rang[chikken. 
, In .den eerfien 'opfiag zoa '~k ' hem voor cen' 

lwekkqek \ aa~gezien hebben; " ~n: hij had indedaad 
enige ~vereenlk<?mst met dat M~Hit:ht; maarhet 
wa. geen koekifoek. Hij had .r~t: 'pootetl dikker, 
.de nagelen krb'mmer en gehaikt. Ook had, 
I{ IJ A AS, voor 11ij bern fchooq hem zig tege~ 
eell' flam 'vim eenen rboom zien haaken, volgens 
de gewoonte dercfpetfuten en hem, gelijk dIe vo
gelan ., de (ehors met zijnen bek zien piIckeD. 
Ji;ijfle viageren ~~Fi '1lagel~n zijn. ,ook volkoomeri 
evefleens"cn -even ZQO verdeeld:alS die "<ler fpech~ 
, .. I ten; 
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~en; ma~F zijn' flilert is niet gerehikt on~ hem te 
pnderflcunen gelijk di~ van, de - fpech~en; , 'oo~ 
.kruipt' hij piep, maar hp~dt 'zi~ flegts aan ~e {j:am., 
men .der Doon:i~n vast, ;~~~r hij ~ijn voedzel zQek.e, 
fJij heeft dent. fnav~l ~rom en dik; filj is, tinde'

Ii jk, r~eJle vap tHe fQ!mep, die' I ~ns ged~ui'ii,;li:j~ 
.. ~e ongeppegzaa\llhej-d van Qn~ rapgfchikk.jpg.Jn 

' ~oonep,lk zal ' de~ze fralli~ " fO()f~ in II1Un~ ' be", 
'lchrijvingeh nf~f v.ergeeten, ~ , . . . .. ,.: 

De· aanw~s. :Val1 den 'ih:OQnl -had ' flegts vief ·e~ 
~wiI1tig uuren gedu¥rd en' ,!,e~ds dep (Weeden 'da-g 
zoti ~1t h~ill'A!rciog · hebbe~ kunnen overtrekkcn, 
Wij war'e.rld llu niet verder B1cer d~n drie mi'jleh 
van de b(Jfuit!. Maar deezen zeqfden clag zageh 

-f'1l.ig'e der' Wlldenr~ ui!t: welke if] oeflond~ van' veu
p~ Plfjne legeriplaits leh)htlderd~11 ttetelv'~ om ' paa~' 
9Fteneemeri{' ,borr . . ., JI r 'r(h~ ;' - -' '( 

. Welhhast' 0[1 (ie'pfe,hei-d~en~ ~iJ~ijne ' K¥t~Jki~/'f?!l~ 
'gidfen, 'BlMnTlC' <feo'l:luren' en', hynne' 'Vqenden "eh 
~oeh kWtnne'ff zir mfjj bezodken.l LII{, wah Btfh11e 
~fietldrch~};) . dodr J ~~gi gefc-nen!tetf1en: <gtfllitfu 
'-vaor l1t1n~?pe,.·1f{)Ofd eep rl\ntro~[abak, 1ierwlJl 
-ik ' hpn b€4t~ ~te ·he'n1) te z~ggen -d~t .J~kvo-6rn¥e.,. 
1l1en$ was p~p1') t.e bezQeken en"Hat' rk des ahdePen 
¢aag~ 4l'l - zij~) lKta{{hwu zij'n f'in¢t"lll ;inijn,q,rQ1R ~ 
Wij konden ~gter niet voor in deJ1 namiddag\ rer-
1rekken, 0~d~t ' ll~ ostew;l'..w'dit~ iI< irl de lait!l:~ 
-:h9r~e gek'6'gt -had' ~'" in .Iclen l:na'ch~ ~erW?!lns 'wer 

01 d{;r:. 

f· ' 
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dergekeerd waren ,en men hen mo~st naloopen om 
helil terug te ~re\1gen. . 

, Het opperhoofd, wagttede mij met ,aLzijn volk 
vel,"zelcl .. op (wee derde van den weg op de zoo
men van een .beelt ~f. Toen ik vel'.'"cheen, wekte 
ik bij, h~n de~Jfde, drift, de~elfgef v~rwonge~i.p$,; 

. dezeIfde nieuwsg~erigheid ,op ' a.1~ in de voorige 
hqrde. Ik 'zal wlln deeze niets . ifgg~n ;, zij be
fiond ook uit Kabobikas en bij g~voJg waren ze
den,. gewoon~~,n:, .. wapenen, aart, in kort alles;' 
e~en.eetls als bij dee.z~. 

Het eenigst onderfcheid dat ik tusfchen beiden 
zag was' dat 'er in de eeril:e !legts enige mannen 
waren die een fchoeizel yan voetzoolen hadden in 

plaats van dat in, ~eeze iede): ~en., . inaJ1n~n, vrou
wen ·.en kindere,n vb,e~ - zool~l1 prgegen. Yo or !Jet 
overige is dit gebruik ,bij hen noch weelde, noc_h 
v.erwij"fdbeid, maar '€ene onve~;l11ijdlijke en nood;
zaa,klijke. V,ool'zorg" niet alJeen om den hobbel
achtigel} ). gro"nd va~ hun ,land, ~-mjUU' ook o~~ de 
mi!llpfa's, w~nne_deJ hij bedekt ~$. Deeze b09m 

~, 

·draagr zeer y~~I~ doqrnen, zoo ilat de grond 'er . 
. alroos mede bez/laid ligt, dus was h(;!t om hUI1:ne:.· 
voeten niet reo prik~en ~at zij .de, gewoonre q,'ln.-' 

,genoomen ,ha~qep l v~!1 yoet,.. zoolen tot fchoeizel 

le praagen~ . . [ r ,:) I'I, ~, ' 
. Alzo.o njeuwighe~en, ,die l~en bij-, vreemd~li!l

teR vindt, bjjna ,~cijli belagc}:l!;ljjJ- voorkoom€n; 
. von~ 
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yond mijll volk, dat gewool1 was barrev'oets te ga!ll1 ~ 
deeze geheel vreemd en, om deeze horden, v'an 
die, weI ke wij tOt nu we gez.ien hadden, te on
derfcheiden, noemden zij haar h01~de yat~ di! yoet-
zool- Jraagt1"s. 

, 

Deeze horde'was minder talrljk dan de voorigei 
en beftond flegts uit twee hondert koppen. Zij 

',t ezat ook 'veel minder vee, zoo amdat de grond 
door zijne magerheid, weinig weiden had als door 
de menigvuldige 'ftroperijen der Houzoucmas, die 

hen dikwerf wilden plonderen. Het was nog nier 
lang geleden dat zi(zig dertig osren ha'd zien Ont

voeren. Te , vergeefsch had het opperhoofd al 
zijn yolk in de wapenen g~bragr om dre ' rerug te 

krijgen; hij had nier meer dan zes l{Un~en bekoo

(men en nog waren iij zoo gekwetst, door pijlen 
en fagaaien , dar men hen op de plaats had moe

ten flagten en bij ftukken naar de Kraal br~nge~ 
om tot voedzel te dienen. ' 

Hoe arm ~ij waren, hadden deeze Wilden eg
ter de· belangl<1osheid en edelmoedigheid van hul'!
ne natie. §choon!k hun geene gefchenken ge
dann had dan van beuzelingen, bragten zij mij eI
ken: avond eene aanmerJ(Iijke hoeveelheid melk in 

.. ' I ~ 

ffiijne legerplaats. Geduurende, ,den rij'd ~ dien ik 
onder 'hen doorb1r~gr (en i!{ bleef 'er agr dagen'; 
omdar de mimofas in vallen bioei waren en ik "er 
~s veele Infekreli ' en yo~eIeri bp vbnd) volgden 

ll.lij 
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ilJ,lJ d€w~ op de jagt, tim fuij de kleihe diehfleii . 

ke bewijieh; die in hun vermogen waren, andere 
liepeh overal herom bm inlektell voor inij te toe.; 
~en. II. maakte het mij odk tb(,een' 'plieht erl 

een vermaak ?Utl dienst te doen. lYIijne [ehieters 
gongen V001' htm ' rhihoeeros[eheholyphanterl ; 
fehieten en; fehoon zij in agt dageh tijds geeri 
een eenlg van deeie wilde diere~ had den kimnet1 
agterhaalen; [ehOoteh zij egtet veele gaiellen en 
vetfeheiden buffelsj ,die vOOr net gto<1tfte gedeel.; :. 
te aan de horde gef~honken wlerden, Die bufrels 
waren vah even dezelfde [oorr als die welke wij 
aan de Oost-!(list geCehoteh hadden. Zij waren 
flcgts veel fierket van gefl:e!, liNa; zoo iekker 
~iet, naardieh .zij zoo vet niet w~ren. 

I Ik wa~ ge1ukklgey . op mijne. wahdelirigen eli 
vbnd vaal' mijne vetiamelihg : ttvee foorteh vari 
teldzaame vogelen. De eehe ~s een Straasburg;;. . 
fehe Gaai, bekend bndei' dti< . uaam van Roli~r 
",an Senega!; de andere de ropieQkleurde Bijen

~.ctel" d~ Bijeh'~eetet" Pan Nu'i~ g:naamd, De 
~atLlurkiJhdlgen hebben, tilet hun de riaainen te 
geeven van het land; daar zij gevohden worden j ' ' 

ongetwijfe1d niet willen te kenileh geeven dat zif 
nergens dan daat Waren; maar het is waarCehijti~ 
lijk daar dat zij l1et eerst ohtdekt zijn en zij kun .. 
hen, gelijk veele al1dete, die deh haatn van Ian'" 
qen draagen, oak elders gevonden worden, 

De 

" 
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De bult'els waren zoo gemeen in die Ilreek, dat 
zij gerust kwamen ,graazen digt bij mijne leger'\ 
plaats. Zoo dra wij hen egter zogtell te ~ade ... 
ren, gongen zij op d,e vlugt; en keerden in het 
bosch. Dat dier, wantrouwende en wild, w:el1~ 
aIleen het gevaar te vlieden. Het is nech~~ al~ hi; 

. aangevallen wordt en verplicht is tig te vetdedi .. 
'~n, dat het de groote kragten, waarmede het 
de namur begiftigd heeft, fchijnt te gevoelen ell 
te kenne"n. 

Wat de kameelpardels belangt, claar zijn fer 
zoo min in dee~e ffieeken als in die, welke ilt 
kwam re verl;1aten. Daar waren egret enlge OU:

de lieden die zeiden dat zij ;er in hUUl'le jeugd ge~ 
~ie~ hadden envolgens de befchdj ving, die zij 
'er van gavCJl, fchljlilt 'mij de z:lak zeeker te zijn; 
maar. ik weer niet waaroBl, hec, 1er thans anders 
mede gelegen is, en ik befluit "er ait dat, zoo 
!~r dieren zijn, die eefle groote breedre lands be .. 
flaan, ~er ook andere zijn 1 die flechts- in eene zeet 
fmalle fhook kunnen leeven. 

Dat mijne .horde van Kavobikas vaorl1ameIijk 
bezig hield"'was de vrees yoor de- Houzouandt.. 
Vam den ogtend wtden avopd h00rde ilk niet dan 
den. naam van Houzotlana u@e1nen. Liel' men 
mij iets door mijne talken overbrengen, was het 
alcijd ~lVet de vijandlijkheden; ! d('}' firoperijea ell 
~ieverijen der HoW<.oulltJaf. I' 

Dee--

!-



- :-~Deeie werkzaame natle; hog nleer ge"Vtccsd 
aan te vteeien; was omtrent twlntig mijIen noord .. 
Waarts geteten en zij be(]oeg de keten bergen; 
die' iig van het nOOl-den naar het !10steri . nitfhek .. 
ken. Naai-d~en de done grond, ever weIken zij 
verfpreid was·y '-haat beIettede taIrijke en regel ... 
maatige voIksBenden te vormen, verdeelde zij zig ' 
in kieine hoopjens, die of grooter of kleiner wa
ren, naar de omf1:andigheden en plaatfen.Dan 
naardien dezelfde oorzaak haar dikwijis tot groo~ . 

te fohaarschheid van Ievcnsmiddclen brengt, doet 
zij f.l:roperijen op haare nabuuren. en raoft hunne 
kndden weg. Deeze f1:ropers, die van roverijen 
leev n, zijn zoodanig in de rondte gevI:eesd om 
hmme dapperheid, - dat een hnndv01 hnnner eene 
geheele horde van twee I honderd mann en , vol
koomen gewapend, op de vhigt, zal drijven en 
zoo men, ais zij zig met Im~nell buit weg be-
geeven, . hun· fpoor zoekt te !yoJgen, gefchied.c 
dit meer om van hunnen aftopht · verzeekerd- te 
zijn dan :'om herne bef1:rijdell. ':1":'-
. De horde der Kabobikas ze~, fchoon van 
eene natie dapperer dan aile de anaere volksbetr ... -
den uit den om trek , was niet beter tegens herr 
bef1:und. Vall de jeugd uf aan gewead 11en te vree
zen, dagt zij dat aIle wederf1:and onnut was, en 
·nam geene voorzorgen om de aanvallen voorce
koomen CR aftedaal1. 

l:ij 
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Zij haa egter nog onlangs' met de naast ' bij 
'Woonende 'oende een vrede-verdrag gefloten en,) ' 
met oogmerk om zig enige rust te verfchaffen, 
had zij zig verbonden hun jaarlijks eene fchatring 
van een zeket;, getal ftukken vee te betaalen. 
Dir gelijlwnaar een begin .van befchaafde· burger
maatfchappij; maar deeze laage e~ fchandelijke 
Yoorwaarden waren bij.na zoo haasr ge[chonden 
geworcfenals zij gefloten waren. De Houzoua
nas vanJe verder ge1egen ' benden beweerden dat 
zij d~{tr ' nie~ inbegrepen waren en vervoigden 'dus ,. 
bunne vijandlijkhedeb en 'flroperijen. . Men be
fchuldigde- zelfs die, welke den vrede aangeFloo~ 

men had, dat zij hunne firoperijen begunfl:igden . 
dar zij hen verwirtigden als de gelegenheid gun-
fiig was en ' dar zij de vrugterl van ' hunne plondel., 
ring met hun deelden. I Dus wont, ons alles wat 
de mensch in eenen fiaat v'an afzondedng is, W~1; I 

hij noodwendiglijk worden moet, als hij zig toc 
kleine benden begint te vereenigen, of {tIs hij an~ 

. dere menfchen digt bij zig heeft. 
Zederc h~ opperhoofd de kr.agt van mijne fnap.

haanen gezien en begrepen had hoe veel voor
deel zuIke · wape,nen mjj boven zijne vijanden ga
ven, -had hij gerragt mij tegens hen opteflooken, 
en mij i!1 zijn gefchil inrewikkelen. .Begeerig 
deeze natie te kennen en te bezoeken, onder
vroeg ik hem dikwijls over haar en vroe~ hem op-

V. Deel. D ' hel-
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h~lderingen; maar hij andwoord~e op ruijne 'vraa

gen ,door raadgeevingen of ~oor kll!gten, welker 

,zigrha~r ,oogmerk was mij tegens ha,¥ in het har-

nas tEl jaagen. ' [ 

Aan den an,dereq- kall~ :vreesde';:hif oak dat, als 

lk weder'w.eg wa'"s!>, ~de , HOuZo,Ua11aS, zig op zijne 
horde zoudef{ l{Q'olI]~l~ wreeken, dat zij mij bUll

ne verblijfplaats ha.si~kn ,opgeg~evel,1 en mij tegens ' 

ben hadden opgezet. Hij g~bruik:r~ dlls mijl1e 
tolken dan om mjj eenen fi:erken haat tegen deeze 

rooyers illteboezemen" dan om mij te nflden nie.t 
verder r.e gaan, en [prak zigzelveh ol1ophQudlijk 

regen. Hij .wist niel:.d~t 111en van mij in de ver[<:hil

,lende volksbenden ~ door welke ik laatst getrok
ken was, met ey.,en ' ZQO veel fchrik g~[proo

ken had en dat ,aIle ,deeze ge[pr~kk<:n bij mij 

geen~ "<lndere tiit.w.erking Mdd~n . voorJg~bl'agt 

.dan e~ne groote , hege.erre oril hen te' leerel'l ken-

pep. " ~ 
, ,Met, e,el1e' talrijke cara~n~.,. luet dikwijls en 

tot op eenen grooten afftancl utgaa-n jaagen, met 

mel1igvuldige .vuuren in dan ml~1}E Ion ik niet lang 

(;)nbekend bli~v:.elLaandleden~ dit zoo rand dwa!!,: 
len als de HouzouC!flt?§~ 'lk twijfelde geenzil\~s 
pf ' zq .,badden niij op hlinne t;chren n~eeis b'~
[pcnmi en oncdekt;: en , [1200 zij zig nog niet rhad
den) laar~ z"ien, was het Qrndat het ge,lruis van 
i~ij~'[chi~(gcweeI, daltzig dag en nachr Uer hoo-

, ren, 
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ren hun ongetwijfeld den lust benoomen h~ om 
. , , 
mij te koomen aantasten. , 

Dat zij voor de Kabo~ikCJs waren was ik voor 
hun en het fpeer mij zeer dat zij zoo veel vrees 
voor mij hadde~, omdat dit hen van luij verwij
derd hield en mij belettede hen te leeren kennen. 

Hoe groot bet voordtlel ook was <:fat mij de aart 
.van mijne wape~en o~er hen gaf, wagtede i~ mlj 
wcl van 'er misbruik van ~e maaken. AUe ,bele
digingei;r. f1:reeden met mijne wijze VllP d~nkel1. 
Om het . o.nrwerp dat ik gemaakt had • .re y'o~yoe
ren, had ik. veele vrjenden nodig. Il{ .had 9.veral 
gezogr mij vrienden te ma~ken en ik .wa~ inwen
dig overtuigd dat dl,e Houzouant!s, die zC?o ge
vreesd, zoo uitgekreten wierden, onder ,da~"_ ge-
tal zougen zijn. ~ , , 

Mijne bende dagt 'er geh~el anders.pver... De 
gefprekken, welke ik met het opperhoofd gehad 

had" hadden hun mijn ~:lOgmerk doen \V<,;eten, 
en, naardien ik ,mij van vier verfchill~nde tolkell 
moesr bedienen, kon het niet weI eel1 goheim 
voor hun wezen. 

Zoo dra ~en 'er in de legerplaa.fs van ol1de1'9 
rigt was, zag ik ieder een zig ongerust \ 1aaken, 
de mannen en vrouwen fpraken onder el~anderen 
met verlegenheJd, en de verfchillende n3tjeen 
fchoolde~ t~ zaamen en hielden raud. Scho~J; ik 
.niets ver(lond van hetgecn zij zeidcn ~ deedel1 he t 

D 2 ~e9 
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gehefln, dat zij 'er in fl:elden, · de ongerusrheid 
op hun gelaar, alles eindelijk mlj eel)en fl:orm en 

eene zamenzweering voorzie.n, die gereed wall 
uirtebarl1:en. ' 

De Namalias aIs de vreesachdgl1:e, waren de 
eerfl:e die zi&. uitlieten, en ik was aan mijne zijde 
zeer blijde dat de aunflag begon Iher de verklaa~ 
ring van die on!lozele menfchen, zonder veerkragr 
en zonder ziel. . Zij kwamen mij. zeggen dar ztj 
zig nict verder wilden begeeven in een land, dae 
niemand van hun kende, ' noch zig blootl1:ellen 
aan de flagcn van eene natie, _van welke aile de 
andere een' affchrik hadden, en dar zij bijgevol g 
van mij fcheiden zouden, als . ik inmijn benuie 
bleef vo}harden. · 

Op deeze redeneering be!?(on ik uittefchateren 
. van hi'gchen en, hen bij bh woord varrende, 

flond ilt hun toe rerl1:ond re" verrrekken. Daar 
wagtede rIc hen, want ik wai.';Yan te voorerr weI 

< " ' verzeekerd dar geen hunner '~en moed da:lrtoe 
- ~" 

zoude hebben. Naardien zij, bm t'huis te Icoo~ 
men door Ian den moefl:en reizen daar Boschj~~~ 
rnanncn zwierven, zouden zij die nimmer al· 
Ie en hebben durven doorcrekken. Her was 
V OOl" hun eene noodzaaklijkheid onder mijne 

yleugelen te bIijvcn en, door overmaat van 
bloodaarrigheid, waren zij weI genoodzaakt zig 
i:c laaten leiden daar 'ik - hen zoude willen bren~ 

gen. 
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_ gen. Het was hetzelfde met h.unne andere mnk-

kers. _ 
Elke hende kwa,m mij · haar ver-trek aankondi

gen; maar toen men van mij fcheiden zou, durf-

_ de geene het dC!)en. Hunne vrees, was zoo groot, 
dar zij , terwijI zij de Houzouanas omvlugttim 

/-. ' ! • 

eil hun deri rug roekeerden, nog zouden gevreesd 
hebbe~' van hun aangetast te z!-1llen worden. 

Mijne- Hottentotten van de Kaap, fchoon even 

bloodaartfg, roondel~_ mindel' openlijk hoe zij dug
ten, en daarenboven' gaven mij deeze andere re
den van bekommernis. Aan het lui en Iedig Ie
ven der volkplantingen gewoon. zig onophoud
lijk beklaagende zekere gemakken re misfcl1, _ 

waarvan zij zrg nu beroofd zagcn, waren zij geen ~ 
zinrs gefchikt voor zulke vermoeienisfen, als wij 
ondergaan moefien. Her ondertcheid van de Iucht
fireek, waarin zij zig ovcl'gebragt zagen, maak

te hen ziek, en zoo ik de vool'zorg nier gebruikt 
had van een lang -verblijf te houden in de meefl:e 
legerplaarzeR, daar ik mij ophieId , zouden zij de 
reis niet hebben kunnen go~d maaken, en alle de 
een na d~n anderen gefiorven zijn. 

Deeze reis begon hen meer en meer re ver
fchrikken. Minder fiomp _ dan hunne makkers en 

bij gevdlg minder openhartig en ongeveinsd, wa
f_en zij behendig gengeg om b~nne bloheid onder 
waarfchijnlijke voorwel1dzelen te verbergen. lVJij 

j~ D -3 van 
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"an de I-Jottzottanas te fpreeken Was zig onvoor
zigtigIijk verraaden; zij noemd~1J,_ .zelfs hunneu 
naam niet; doeh zig houdende als of zij goede. 
vaders en g-o~de eehtgenooren waren, fpraken zij 
mij met eene geveinsde tederheid \ran hunne vroti
wen en kin<i':!ren, welke -zij ;misfchien geflagen -
zouden hebben, aIs zij die bij zig gehad hadden, 
zij [praken mij van hunne vermoeienisfen, V3:l1 

hunne gezondheid, en vooral van de plaatslijke 
en bijzondere hindernisfen, welke mijn nieuw 
ontwerp zoude ontmoeten. 

Indedaad, als ik het volk van de horde geloo
ven moest, _ had ik eene wildernis doortetrekken, 

. waaraRn ik vijf dagen zou moeten webrengen, en 
in welke ik, 110ch voor mijn.' volk, noeh vaor 

mijn -vee, enig voediel of el1\ge verfrisung zoude 
viilden. Geen het minfl:e fp60r van gras , zelfs 

. 't' 

geene -groei - aarde. I-let. waS-, niet dan eene. uit-
gefl:rel):ce zand.,zee, daar het-pler mogelijk zou 
zijri eenen voetirap te doen zofrqer tot de knieel1 
in te zinkcn; maar dar. zand, zoo los en ligt a~3 
11:of, was zoo fijn, dar wij bij den minfl:en wind 
gevanr licpen verfl:ikt te worden, als wij al niet 
van honger en dorst, van vermoeidheid en ellen
de omkwamen, zelfs "oor wij halver weg gekoo. 
men waren. 

Dit fehrikverwekkend beriehr wierd naar allen 
feh ijn bevestigd door het gedrag der Kabobikas 

zel-
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zelve. Ondanks de nOd!gingen van hUll opper
hoofd) ondanks het aanlokzel'van de gefchenken , 
welk~ ik bood, had geeh een enige van de lror~ 
de mij tot; gids wiil'en dienen. Maar die~ weige~ 

ring maakte mi' nietveileg,en::' Hoe z~ehij daar-
, ,~oe 'gefchikt fcheen, ik' fCllreef die aIleen, toe !tan 

, "", . . 
,de vrees; die aIle diedlendige bloodaarts);evo~l-
den, om zig, als het 1-vare,- , in de ha~di11 der 
Houzoucl11as te iteHen. Hoe meet'men'aanhield 

- • f -rI . ,..,.. ~ 

met mij dat land als,,zondcrling voorteftelle11, ~~oe 

meer ik begeerig was het te leeren kenrreii. Mif· 
ne verbeeldinl!; vertoonde mij daar nieuwe voor'· 
werpen van nanmr.lijke 'hiItorie, belungrijke ont· 
deleldngen voor den han~e1, zelfs zeer ,\>veetens
waerdige bijzbndel'heden dIe" des te z01'lderlinger 
,waren, omdat nag niemarrd voor mij in de gele. 
genheid gewee'St was van die"te Weeren te koo
men. 

Wat alIe de fchrikverwekkende vertelIi1{gen, 
welke men mij deed, aangong, ik befchouwde 
die flecht~ als vergrootte verhaalen, die, van 
mond tot mond van mijne tolken ga'ande) nan,r de 
mindere of meerdere vrees van eIleen hunner ver
groat wierden. En kwamen de I-Jouzouanas tot 
aan de horde om haar te plunderen, dan kon ik. 
oak weI, zonder meer gev~ar, tot ' hun gam1 om 
hen te befchouwcn. 

lk beken egter dnt hetgeen men ulij zei(.le over 
D 4 den 
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den aart van den grond mij nier geheelvan aJJen 

waarfchijnlijkheid ontbloor voo:kw~l1J. Toen 

ik, bij ~e voet- zool- dragers· ··ko'omende , mij 

~aar het bosch had afgewend, had ik de vlakte 

b~dekt ge,:onden ·met een graau~achtig poeder ~ 
dat zoo dik lag, dat het niet ~l1een den grond, 
maar zelfs helt gras ·en de freentjens bedekte. Dat 

zonderling verfchijnzel was re treffend om niet 

door mij opgemerkt te worden; maar het had mfj' 

herinnerd dar ik voorheen geleezen had en had 

mij enige aanmerkingen doen maaken , die mij 

voorkwamen door de befluiten, waartoe zij kon

den leiden, aanmerkenswaerdig te moeten wezen. 
V olgens den geleerden S cprijver HA S S E L

Q U IST" is 'ergeen land in ., de waereld buiten 

~, Polen, dat zoo veel geme~n iout in zig bevat 

~, .als Egypte. De grond van rbet land befl:aat ·bij

~, na aUe~n ·uit zout- bergen. ;: .•. Kuilen, die 

" me!:) .. van .ama.nd tot affl:and.~g~aafr, geeven een 

" roodachtig iout, met kalk ~rll1eDgd en door 
~' . 

. " de hedendaagfche E gyptenaifren natron ge-

" Doemd. . • . Zij zien de putten van zoet ,'':a:~ 
" ter als een wonder aan. . • . Zonder den Nijl 
" zou Eg'Ypte onbewoonbaar zijn, gelijk een ge-

. " deel re van Arabie het om dezelfde reden is . .. • 

'" Z elfs de zwartfl:e aarde bevat vee1 ZOut, dat 

" men gemaklijk 's morgens kan gewaar worden. 

" voor de ZOIl op is, ' aan de menigte wit Z?ut , 

" waar-



,,. A.1'f AF R I K A. 57 

" waarmede zij ' bekleed is, ten naaf1:en bij gelijk 

~, 
men in Zweden in het najaar den grond wit 

" van de vorst of met wat fheeuw bedekt Diet. 
" Een zQute grond (voegt 'er de Schrijver biD 
." moet iiltig(j planteh voontbrengen; oak vindc 

. " men zoddanige in Egypte en veel meerder dan 
.. ~ ~, op .e.nig~ andere plaats in de Le~ant. " 

Egypte ligt'voorbij den Keerkring van de kreefr .. 
en ik beyond mij digt hij die van den fieenbok, 
dat is te . zeggen, ~~n deeze zijde en .op denzelf .. 
den amand van den' e'Venaar. Hetgeen mij H A s
$1: L QUI S T nu zegt van N oord - Afrika yond ik 
in Zuid . Afrika 9P dezelfde breedte, en dat was 
het dar mij .verba,asde. Ik verwonderde rpij hoe 
de natuur zulke . treffende gelijken~sfen oplevert 
jn tw(;'e landen bijna tvyaalf honderd mijlen van 
e1kanderen verwijderd, maar .onder gelijke paral
lellen gelegen. 

Ik ben geen Scheikundige en ik heb meer dan . 
eens reden gehad .om mij zulks te bekl~agen. Het . 
.lOU te wemchen zijn dat een reiziger, als het mo. 
gelijk ware, alle nurdge kundigheden in zig ver
eenigde ~ maar iecler een wordt gewoonlijk door 
~enel1 .heerfchenden fmaak in de beoefening der 
weetenfchappen befl:ierd, die bijna altijd de andere 
uitDuit en als natuurkundige had ik mij alleen op 

~ het yak vIm de kennis der dieren toegelegd. Zon~ 
(~ eg~er. fcheikundige te zijn" had mij tot hier 

D 5· toe 
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to~ alles dieonrzagchelijke menigre zee - zoutge
taond, welk I-I ASS E L QUI S T in Egy,pte gevon- . 

den had, ep. ik geloofde zelfs dat ik 'er ook 11a
fron begon te vinden. 

Terwijl ik mij vau de Kaap vet.wijGlerde, had ; 
ik fieeds opgemerkt .dat het wa.ter, in het eerst 

\' ' 

wat brakachtig, met ZOUt bezwangerd wierd, 
naal' maate ik de evenachtlijn naderde. Niets was 
;?:cldzaamer dan volkoomen zoet water. De af- :' 
vallende ftroomen waren zelfs zeer merkbaar zi1-
rig. Naauwlijks was eene plas door de zon ver
warmd of men zag 'er eene korst zaamgezet en 
gekrijfiallifeerd zour in lwomen. AlIes was zout 
tot de planten roe en, voIgens de gefieldheid van 
haare vezelen min ' of ' meer gun'fl:ig was voor de 
inzuiging van het zOUfr; ware!i zij ook min of 
meer fcherp. ~ 
, Onder.dezoure planren \lan ·Egypte relt HAS

sELQuisT de Salicornia en ',byzonderlijk ver-
, .? 

fcheidene foorren van chenopodi/ic,£,en mefembryell-
tlzemztm. Deeze gewasfen nu zijn Zuid- Afrika, . 
ook eigen en. zelfs aldaar zeer overvloedig, voor~·. 
al in het land del' Kabobikas. 

Aile de reizigets, eindelijk, verhaalen ons dat 
de Egyptenaars; ondanks de gezondheid van hun
ne luchrftreek, aan blindheidonderhevig zijn, 
een droevig ongemak, da,t men voornamelijk moet 
toefchrijven aan dat zout - fiof, dae zoo dikwijIs 

door 
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door den wind · iii :ete oogen gewaa-Ri v,r"orih, en 
-claar, zijn ook ~eele blinden I in -het-ll.and, van ~t 
welk ik [preek. Ik heb 'er zelfs geene gezien 
{{an daar, en de inwooners IlebbengemeenliJk 
min of ineer (jt)gema-Je aan de oogen. 

Deeze treffetrd~ir(overienkon~st tusfchen twe'e 

landen, welh.-e door de geheel~ 'breedte van de 
~erzengde . luchtftreek van elkanderen gefcheiden 
zijn, kon niet misfen mijne nieuwsgierigheid ten 
uiteril:en opte-wekkl;ll; Ik -vermoedde qat dat il:of, 
met welke ik de vlakte bedekt gezien had, neUron 
ware. Misfchien zou ik nog meer' van hetzelve 
vinden, als ik net -land ' dieper indrong en die 
grand, waarop Diets groeide, van welken mij de 
voet - zool'- draagers . fpraken, deed mij dat" gisfen 
en voegde nag eene reden bif dre ' we1'ke ik hail 
om mijn ontwerp te volvoeren. 

De tegenil:ribbeling, die mijn yolk bood, had. 
-niets inmijn oog dat in fiaat ware het te doen 
uitil:elIen. Tegens hunne kleine opftanden ge~ 

haTd, liettlt' er mij n~et door 'verfchrikken en ik 
lachte zoo weI over de tegenwerpingen en het ge
mor van deeze als over de blodaartigheid en het 
klaagen van de andere. 

Mijne Hottentotten zelye waren voor mij thans 
niet meer dan kinderen, die huilen en kermen als 
zij v~n hunne min verwijderd zijn. Zedert ik het 
be'fluit &enoomen had mij van de eeoe horde ann 

de 
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de andere doo.r de inwooners van net <land te Iaa-
ten verzellen en· aankgndigen, kon ik hen van aI
le die onder mijne bende waren het gemaklijkst 
misfen. Mijn nieuw on twerp wa~ : mij zeIfs zoo 
gemaklij k en zoo voordeelig, zij v\iierden mij zO.o 
onnut en zoo lastig dat ik misfchiert blijde zou ge
weest zijn, a1's zij mij verlaaten hadden. 

Daarenboven vereisc4te de wijze, waarop ik 
thans reisde, op verre na zoo veel yolk noeu zoo 
veel toefl:el niet. lk had mijne reis met wagenen 
beg0nnen en deeze wijze van rei?;en wa~ van on
telbaare ongemakken -yerzeld. 

Belial ven de toevallenen vertraagingen, welke . 
zij maar al te dikwijls veroorzaakte, behalven de 
on~ ogelij kheid, waarin ik was bm dezel ve, als 
zij ' braken, . ~eder te herfl:eIlen, ·::tpoest ik, om. 
die te onderhoude!,1 en VOOrt te dojfl"gaan, aan
merklijke . e'n overhbdige onkosten -~en. lk had 

. velo,rraad van gereeqfehap ~n van ij~~r - werk no-
dig ~ veeI yolk om die te mennen en de osfcn op- :
tepasfen, vooral dub bele voorfpannen, die zeer 
kostbaar en zeer moeijelijk te bekoomen waren, 
omdat het op eenen zekeren amand van de volk~ 
plandngen niet gemaklijk was reeds geleerde os-
fen te krijgen. lk heb re~ds verhaald hoe yee! 
arbeid en vermoeienis het ll1ij in de fneeuw van 
het Camis gebergte gekost had om enige flegte 
osfen Le-bekoomen, die ik fuaks op weg had 

iicl) 



. 
V AN ' A F 1t I J{ 'A. 6" ') 

zien flerven zonder'er enig gebruik van te kun· 
nen maaken. . 

Toen ik mijne le'gerp~lats aaIi ' de Oranje.ri< 
.. 'JIier verlaaten had, had ik bijzonderlijk willen 

onderzoeken <:'-f hee mij mogelijk ' zoude zijn 
mij ,.voonaan door mijne wage~en ee doen . 
volgen; Ik :had mij ook voorgefleld verfchillen· ! 

de wilde natieen '; om zoo te fpreeken, te toet
fen, bun karakeer ce beproeven, en te zien tot 
hoe verre ik hen vertrouwen konde en op haaren 
bijfl:and konde rekenen. Her was"mij volfl:rekc ' 
nodig die beiden te weecen om mijne reis ce ver· 
vorderen; zonder 'dar kon ik op. geenen goeden 
uitilag hoopen en zou ik misfchien van mijneu
eerf1:en flap af gefi:uit geweese zijn. . 

De . tweede ·proef was mij vo1niaakt ge1ukr: 
Oyera! had ik vrienden gevonden;' ov~ra1 von'd -fli:1 

lieden, 2' 'Ye!ke ik vertrouwen: ' kon ~ die mij 
van de eene horde naar de andere bragten, w:el-' 
ker hulp en diensr mij flegts beuzelhlgen kO'sre~ 

de». Zoo vrij als de luehe hong ik van niemand 
af. Lieden, die ik zoo gewonnen had, brag ten' 
noeh zwaarigheden , no'eh ~eftr~aging, \ noth , 
tegenfl:and regens mijnen wi! en alles kondig-de 
mij aan dar ik door geheel Afrika kon reizen. 

War ' mijne wagenen ~elange, ;p 'die moest-ik 
niet meer rekenen. Naar l11aate men zig van de 
yolkJ?lantingen verwijderc en den keerkring na.! , 

deft, 
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den." wordt.het 4nd meeren., m~er_ ruuwen berg. 
achrig. Men ziet 'er van aIle kanteJl niet d.an 

b.ergen en ro~f.en? ~ welker e~gten , ,n;~estendeels 
~Qog en fteil zijn als afgronden en bij gev.oIg kan 
1l1en die niet met'lwagenen doorkoolPen. 
! Ik w~s dan genoodzl).akt me'c draag - os[en re rei

z_en, dat mh1dfr moeije~ijk en oneindig veel fpaar~ 
z,aamer is, olllPat- her veel minder os[en vereis
fcl;lende, mij ook ' ontfloeg v;an , 'er re hebben die 
l~dig liepen, ' ~n 'mij in ftaat ftelde om overaI zoo 
~~e re vinden. als i~ nodig had. " / 

:;r:egenswoordig ,en met mijl) ontwerp om de 
/fouzouanas ~e gaan. bezo.ekell, .had ik nog eene 
q~rde proef ~_:~e;~len: Naar~ie~ g;en del' voet.~ 
zoor· draagers mij · tot , gids wjlde dienen, ontbra
~!vuij nu f-en~~laps de ' mi~dc;len ,; op weI,ke iit 

, ~~~~p'de eq dj~ tp.ij tot di¢n djd getukt waren om 
~C\e eene horde tot d~ andere re ~aan. Hunne 
~ejgeril1g brak· de keten van " mijne'~~meenfchap, 
ep,.,ik} moest 'mLdd,el, vinden om die:ie. vergocden 
-...,I ,,~ • ..' '. 11 .:; ~ __ 

~paar aUeen.'zelf t~'maaken".~_ Zoo ~t mij zon-
4,er ,hen gelukte tot bij dit .voJlqe ~?omen .. ; ~a~ 
~l~ mij m~t zul,k~ zwal~e ~l~urJn af[childerde,' 
al& ik flaagde ip" hunn~ vriend[c~l!:p te :winnen.1 
had ik niecs meer te vreezen., ,Gan, -~as 'er gee1le 
l3ll-t~e; welf,e ' ik 'ni~t hoopeu konde te leereD k--en: 
nen, en de uitflag van mijne veis wierd van te voo· 
t~n r.eeds ieeke.r. 

Mijn 

~ . 

'.~ . 



Mijn to~htj:en bij de-Hotv%OUClifas . kon orider'
tusfchen 1;liec dan" zeer kQr:ni-ji'l en. hetJwierd mij 
z~lfs onilloge1ijk , verder te ,walt.f.l': ' Naardien ik 
:voorgemoomen had mijne -1ege.r~laats aan deOran. 
je - ri:vierJ1egt:t'voor ehige~maaFlden te .verlaaten, 
had ik maar eenkleh~ pak met \~aaren medege-

';- noome!];, welk: _ de omftandrghede!~ mij geflOB~ 
. zaakt 'haddeD fterk aanterasten en dat op i ijn eina 

1iep. _El1i we1J~e hoop was 'er dar ik vrieFlden,tou
de maaken; aJs ik geene gefchenk.en meer had ~ 

Ik waet dat de Wilde uit de natum goed is, -die 
-is, dat 11~, als lnen hem niet beledigt, ook geell 
kwaad zal d@en. Misfchien' zal men zelfs enige 
dicnften Gm' niet van hem' verkrijgen. Inhaalig
:heid is zij,rre heerfchende' Hartstocht niet. Zoo 
hij de cUn~Ja, w€lke _ men" hem laat -iien ',mct 
drift begeen, is het meer uit cene faort van ki-n: 
derachtige nieuwsgierigheid dan ui-~ wezenlijke~e
hoefce. Men moet zig egter niet vleijen dat' m'en 
zekeren onderfl:and van hem iv(nikl'ijgen zaI', -als 
men :hemJ1et lokaas niet aanbiedt van de eene 'of 
andere belooning . 

. ' Eene alHilere reden, cUe mij I100dzaakte '!llIjneti 
terugweh t -naar de Oranj e .. ri'1lii'r te verhaasten 
was de ftaat, .... waarin ik mijl'le [eg~rp1aatS gcl~iteii 
had. Mijn! kameelpardel, die 6p paalen adnil-, 

,kon bedejvetJ. ~' Mijne verzanleliTlgen, de v..rogt 
van elf maandea arbeids, liepen~hetzelfde gevaar, 

en 

~' 

f· 
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en ik had van -s WAN El POE L meer goeden wil 
dan wezenlijk gaede appasfing te . verwagten. Hem 
mer her algemeen opzigt over miin~_ .catavane be
lastende, had ik bem eene bediening ge~ven, 
die zijne jaareti-\ Ilas~ en weinig ~beids .van hem 
.varderde. Hij was aan dat werkloos leven ge
waan . gewcr8en. Ook dagt hif;als hij l)1ijne 
tent geveegd en mijne kamj of thee geteedgemaakt 
.had, vcar dien dag genaeg gewerh te hebben. : . 

-Met zulk een' man maest ik niet vee1 f1:aat maa-
. ·ken dat mijne legerpl-..ars, geduurende mijne lan

ge afwezigheid, met aIle de vereischte naauwkeu
xigheid, in ot.de zoude gehaudep worden. Wie 
.kan mij cok vo£r her leven ",an ~enen ouden man 
in (1:aan ? en al )ijare hij negts ziek,~ hae 'zeer mcest· 
-ik dan niet bekammerd zijn v0pr de vl'Ugt van 
2:0.0 ved maeire? :(-. 
. In het midden van deeze verId~elJheid en deeze 

wilde va.orneemens, tot welke i'de .l!lnzeekerheid 
"an de mjddelen, ,d.ie mij averfi!1coten om dies 
~er uitv~er te br~ngen nlij bragt ;1,beOact ik mil
ne-n getrauwen K L A AS te raadpleegen. In kanh 
medijke omflandigheden was die braave man mijo :
raadsman, en ik had alcij~ bij hem zca veel ge. 
zond ver(1:and als ijver en maed gevcnden. Ik 
deeloe hem mijne ged~gten, mijne nieuwe Ont

werpen en de 2waarigheden gelijk cak de dacr
~igt die ik er iii had, mede, 

Hi] 
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l-lij hOOl'de mij z~er aandachtiglijk aan el~ tocn 
Eeide hij l1l:\i, terwijl hij mij in de hand floeg, 
:dat hij van dezelfde gedagten w~,s . omtrent mijne 
ni,euwe geneigdheid'.en voornamelijk omtrcmt 111ijn 
voorncct]1cn \lin l)let. 111eer te rcizcn dart ,met 
draag - os[.en: j, vVat uw vQorneeinen van naal' 
" dcH.ouzotumas te gaat 'be trefr (voegde hij 
" 'iif bij) ik behoef U nice tc zeggcn dat lk klanr . 

bel; om teril:ond te vertrck.ken; o-ij Weet dar" .: 
", . . ~ , 

" ovcrnl claar het U behaagen zai te guan, It L A AS ! 

" U alrijcl getrouw en met vern'L:'la'k .tal volgen; 
" maar llis gij, beh~lven 1111], nog eIlige vrijwii
" lige nodig hebt, .fba ik voar vljf van inijl1e , 
~, makkers in, op weike gij, z06wel als op 
?) mij, tOt den dood kul1t vertrouwen ;1. 

Deeze beruiging Vail dienstvaerdlgheId vim ecnch 
Inan v~n eene bepr~efde rrouw, de , ~erz~ekeril1g 
die hlj mlj gaf d~t ik nog enige br;ave ~n, idoek
tnoedlge medgezelien ' kon krijgeh" ,dit 'alles gar 
inij zoo vee1 blijdfchap , bragt l11iflll zulk ecn~ 
geestdrift~ dat ik ill ~e-n eerfi;en oogenblik in, ver
zoeking kwa:m om aIle ,w(!gtczendcIJ, die .rnij (lll

nut waren eli zander pitfl:el op fl:aandel1 voet ' r~ 
vertrekken; maar ik bedagt mij egtei'. ' lk zag 
dat ik eel1en haiven dag nodig zoude 'hebbert am 
tnijl1e toebereidzeleh te Ihaaken; ik ftelde mijll 

~ verrrek dan ult tot's anderen daags IS morgen$ 
en, den viji' mann en , welke K L A A ~ inlj opge. 

V. Deel. E. . ~<;€ " 

• 
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geeven ha~, ".last geevende 'zig vrocgtijdig gereed 

te honden, verklaarde ik aan 'de andere -dar ' ik 

:hen meesrer, liet am te doe!}. Zo-@ ~lS 'tlj wilden; 

maar dat ik egter degeene'" die moeds genoeg 
;.I , ~- .( 

hadden om mij te volgen, met miJ zoude neemen. 

Mijn ni'eu'kJ ontwerp was naar , de HOUZOUa11aS 

te gaan~ en I dan wedel' naar mijne legerplaats aan 

de Oranje - riyier re keeren, niet langs den weg, 

dien ik. ge\roJgd had, maar langs ecncn ancieren, : . 

. die mij gelegenheid zoude geeven om nieuwe 

volks - benden te leeren kennen; ik was voornee- ' 
mens, als ik in mijne legerplaats zaude gekoomell 

zijn, met tnijne wagenen optebl'eeken, en, ook 

langs eenen anderen weg, haal' de Kaap terugte

keeren, om vervolgens, op eenel1 geJegener tijd, 

en enkel Iller draag - osren, eeil'en ' del'den roehr 

te ' onderneemen, van weI ken H( mij eenen bete

J:eil uitQag c\an van den tweeden;beloofde en wan

necr ik Illijrien weg dOO1~ de laride!i:.,te.n oosten vary 
, "'. 

het Caniis gcbcrgte meende re n~,rpen. 

-. Op deeze teis voorzag ik dar ik ae .flouzouC!fJas 
llodig zoude hebben, en met dar i'nzigr wilde ik ,:.' 

hcn beproe~en en mij van hun verzeekeren. Voor ' 

het overige beloofde mij mijne nieuwe wijze van 

reizen, die ligtcr en gemaklij leer was, zoo weI 

als minder kostbaar, meer overvloed van mid de

len en meer gemak tot her doen van oritdekkin

gcn, die mijne verbeeldi;lg reeds illet ,de zoerlle 

}100p f1:reelclen. Mel 
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Met het a~nbreekett ' va-'ll ' deh dag was mijne 
geheele caravane gereed em te vertrekkert. D~ 
'Groote Namaka~ haddeh ,in ' deli nacht onder eP 
kandereR taad gehouden en ' zij haddel1; gelijk ik 
weI, voorzien h\d, befloteh mij te volgen; niee 

nit ijver .of kloekmoedigheid, maa. , ult zuivere 
:', blod~~rdgheid, en lilt ''vrees van aoor de Bosch

jesmanfien ' aangevall€h ' te worden; als zi~ zondelt 

@e[c11U,rtiilg naal' llUis gil'lgen'. ' , !, 

Mijn'e HottentQtten~ ' die , iig verie boven d¢, 

Groote N.amaka.s- vethev-eti' li~1'1t~~en ' en 'dile zig ' 
ge[chaal11d zotlden hebberi zig m~ncier IHoek t~ 
t-oonen, frelden 'el' e@i'1n nag lneer drift te too
nen;, en hUrt voo.r1>e'ela 'haalde het ovetige Vall 

mijn volk OVel'. Korakas'; ' kctminoukrts, 'Kreinli 
Namak5?s, v<'ll'k van de nelrde: van BAS t E R, -al,
Ie ijverden am heE' zeerst. Het was wie het grodt..' 
fl:~ ongeJuld oin te vertrekken toonen ioude. Die 
voeczdol" ataagers, weIkeri de verhaalen' eersc zoq 
veel [ohflk ingeboezetnd hadden, warert -than~ 
niet meerJf<{h'tn eE'n [pdt. Men lachte hen uit en 
men zeide r€gt nit dat zij geweigerd hadden meG 
inij te gaall amdnt zij hun' [choeizel vreesden m.t 
te maaken of te bederven. ' 

VOOl' ik' dagt te vEircrekKen, had ik zorg ge; 
draagen hen de weinige ohderrigtingen ' te vraa-

, \ 

"gen, welke zij in fiaat 'wafen mij te geeven 0111 " 

trent den weg dien ik rcizen moe st. Zij haclderJ 
,E ~ .tnij 
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rnij gezegd dar ik, na eenen of twee dagen tre'k
kens noordwaarts 7 eene wijde vlakte zo.ude vin
den, ten westen door e,ene keten berge~ oepaald, ~ 
dar ik 'die viakte door moest trek ken en dat ik de 
verhlijfplaats der Houzo,uanas in <- de rorfen van 
dat gebergte ~ou vinden. 

lk nam dan mijne koers vol gens deeze onder
rigtingen en omtrenrden middag~hielden wij voor 
de eerfie reis fiiI op den Dever van een zour melr. :' 
Dar zout, dar gekrijstallifeerd was, verroonde 
eene laag, die het in zijne geheele uitgefirektheid 
bedekte; her was waarfchijnlijk op deszelfs op
pervlakre gevormd ,en dreef 'er op; maar de reo, 
gel'! .van de vorige €Iagen had 'e,r zOQ veel wat~r 
in gebrag~, dar het' tusfchen wat~r en wind lag. _ 

Mijn -volk zat op del] kant van' het zour mei-r 
en zou het middagmaa1 gaan ho,~den, wanneer zij 
van verre il: de vlalete vier m.al1ri~m zagen, die de
zelve dwarsch over gongen. -Di,(ge,.;igr.deed hell. 
van fchrik verilijven. Zij rie~ dar het Hou
z.0uana~ waren en, fchoon zij t1€n of twaalf te
gens een waren. vreesden zij reeds van hun aan~'
getast te zullen worden. In eenen oogcnblik wai ' 
al de moed dien zij des morgens hadden laaten 
blijken, weg; niemand had meer I usc tot , eeten 
en ik weet niet wat 'er van die algemeel1e be
lw mmernis ZOU gewordel1 zijn, al s K L A A S mij 
I;iet ten ceriIen ware koomen waarfchuuwen wa.r 
~ ~~~ ' ~ 
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Ik nam mijnen verrekijker om de vier vreem. 

delingen te bekijken en ilt zag mannen, die mij 

zeer groot van gefial~e voorkw~men, terwijl de_ 

H otlZouimas, volgens de befchrijving, die men 
mij va~ hUll g egeeven had, weinig meer dan 

i." dwergen . waren, ten hoogfien vier.en eell halven 
-. VOere\1 groat. Il~ deed enige karabljn - fchooten 

om ons van hun re moen hemerken, zij befpeur
den ons ook; maar het was voor hun eene redel1 

om zig te verwijd~renel1 zij verdweenen!n ee'neu 
oogenblik. 

Onder de ongemaklijkheden V~t11 den weg, van 
welke de Voetzool , draagers mij gewaarIchuwd 
hadden, was . 'er eene, van welke men. lliij niet 
gefprooken had; het was een holle bolle gi'Ond >, 

over welken wij genobdzaalu waren te g\.lan. Ce· 
lijk een deeg dat eens.klaps aan een ·re fierk vuur 
ZOll bloo~gefield geweest zijn, maakte hij . een~ 
korst boven den grond, waaronder niet alleen on· 
tallijke gezinnen van- kleine -dierejens zig zouden 
hebben kl'mnen verfchuilen, maar die ool~ tus. 
fchen beiden verfcheiden mijlen in de rondte Zol.l~ 
€len hebben kunnen rond loopen 

De meesre onzer osfen, en vooral die, ,welke 

zwaar geladen waren, zonken, op elken fiap, 
eenen halven voet in en di.e geduurige firllikelin. 

"gen kwelden hen en maukten hen woedende, 
Wij zelve waren 'er niet vdj yan. Wanneer wij 

E ~ zulks 
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zulks het minst verwagteden, viel de grand e'ens.-
klaps onder onze voeten-in en men b~~ijpe hoe 
vermoeid. en ongeduldig zqlk reize'ri ,ons moest 

tllaaken. . 
Bij die onge~ak kwam nag teen ander dat 

nag ergcr en (l1og ondraaglijker 'Vas, dat van die 
zoutachtigc krijstalliG1tie, die overal op den grand 
lug en die, door eene brandende zon befchenen 
wordende, ons door haare heere rcrugkaatfing :' 
branqde.. terwijl zij ons door den ' weerfchijn van 
haarc firaalen verblindde. De ligee fiof, die haal" 
beclekre en een deeI van dezelve l,1itmaakre , rees 
met het minf1:e : windjen random ons op. vVij 
zclve de(l den, door de onvermijdliJke beweegin
gcn van onzen voortgang> dikke .wolken van de, 
z~lve opriju n, die, ons in bet ,:aangezigc vliegen
dc, - onze oogen vlliclen en prihlkeldcn. Verpllge 
z·ijnde dezehre in re ademen, get'a(lkten nze neus

gaten ~~r zwe~ren bezer, dat~~ns eene onver~ 
• draaglijkc jeu,krc ' verO<Jriaakre. '~Qnze lippen wa

r:en- 'cr zelfs zoo door aangedaari, dat zij, op _ 
de -minste beweeglng am· re fpreeken, begon-:', 
l1cn te bloeden en dar elk woord, dar wij [pree
ken moesten," vom ODS cene pijnlijke kwelling 
wicrd, 

lk maakte ' mlj gereecl -om 111 her mlddagmaaJ 
wedel' op rcls re gaan, . am die fhag te' ontwij
ken, EeuQ . donder - bqj , die opkwam beler rede 

mU 
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J[lij de reis aanteneemen en noodzaalge ons den 
nacht bij het meir doortebrengen. 

Die was egter geen tijd-verlies voor mijn 
volk. De nood is de moeder van d~ ' uitvindin

gen. Zij hadjien des morgens op weg veel van 
de hitte van de zon geleden. Om zig geduuren

de het Qverige van de reis daartegefJs te wapenen , 
nam'en zij aUe de drooge fchaapen- en gazellen
lmide'il , ; welke zij hadden, en maakte 'er zig plat- : 
te 110eden van, die oVllr de ooren nederge.fla'agen : 

en met riemen obder de kin vastgei11aakt zijnde ~ 

hen op eene belagc'helijke wijze naar de El~asrer 
vrouwen van den omtr_ek van Srraasbmg deeden 
gelijken, als zij in het veld hunne tabak en groen, 
.tengaan wieden. .. , 

De zwaare pijn, welke ill' aal) de oogen en in 
de ,keel gevoelde, de vl'ees van nog .gevaarlijker 

fmerten te zullen krijgen " deed mij ook enige 
voorzorgen gebruiken. Ik behoefde mjjn hoofd 
niet te befchu,ttel'l gelijk iij; rnijn ne-d<;!rgeflagen 
hoed met fl:rui svederen bezet was gen<:Jegzaam 0111 

mij beft11Utting \e geeven; l11~ar ik w ilde mijn~ 
oogen ~egel1 s die vel'l;ljn~epde rerugkaatfing van 
.de zon behoeden en mij eene foor~ van f(:herm 

maak~n tegens die wolken bjjtend~ fbof, die mij 
puisro:n veroorzaahe. , 

_ _' ~k maakte mij dan met koperdraad eene klelne ' 

,z\,>nnc - (cherm, die ik . l,l1et een neusdo.ek bectckrp 

E 4 ' ell 

• 



12 REIZE IN DE BINNENLANDEN 

en die, ligt genoeg zijnde am mij in geene dec~ 
len re vermoeien, mij Jegter zeer nutrig wierd-. 
Zij kW:lll mijn volk zoo geri~flijk .~aor: dat elk, 
op mijn voorbeeld', eene wilde- hebben en dat 
zij, d~ gedaante v~n de hulden, \ner welke zij 
11unne hoofden bedeh badden, veranderende, de-

~ . 
zelve in zonne' fchermen herfcliiepen. Deeze 
fchermen waren belagcheIijk gemaakr, dat bekel~ 
ik; maar zij waren-voordeelig en waren bun op 
weg zeer dienfHg. Verfcheidene van hun hadden 

-cen nog belagchelijker fiuk werk gemaaltt; zij 
badden een groot buffel- vel op fiokken vastge
l1echt, 't welk zij dus als ~en gehemelte boven 
hllnn<=} hoofden droegen. 

De vrouwen aIleen verdroegen. met kloekmoe-
digheld de groote vetmoeienis vap eenen zoo bui
terigewbonen tocht. Niets dee~ haar haare vro
lljkheid verUezen. AIcljd even l~gtlg, altijd even 
darteI, deeden zij niet als met \te. mann en over 
hlll1ne bebgcheIijke roerusting r~~ten. Ik gong 
te voet, even ais de vroliwel1 en lk btaveerde de 
vermoei-eni's, zoo om mijne paerden te fpaaren ' 

:
:lIs om mijn leven niet te waagen op dieren, die, 
zeer dikwijls firllikelende en met de knieen knik
kend<.:, mij onfeilbaar den hais gebroken zouden 
hebbcn. Vaor het overige was die allvermaeide 
klaekheid der vrauwen, in de amfbndigheid, 
wa'ldn ik mij beyond, eell onwaardeerbaar vaar-

dee! 
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deel vaor mij. Zij prikkelde den teg.mzin en de 
luiheid dier mnnnen met fchaamte, die j de bij
zandere redenen van mijne reis niet weetende, 
haar £legts ais eene buitenfpoorige vermetelheid 

befchoUwden. ' 
Gedu~rende den dag ondervonde~ wij , ondanks 

onze, ,voorzorgen en zonne - fchermen, eene ver
mee~d:eribg van lijden. Hetzij door de overmaa
rige hirre, betzij door de lucht of door het ziltig 
fiof, wij haddel1~ aIle zeer menigvuIdig;e neas
bloedingen en ondraagIijke hoafd - pijnen. 

De koons, die waarfchijnlijk deeze ongemak
ken verzelde, gaf ons zelfs allen iets dat mijne 
Wilden nimmer ol1dervonden had den en dat ik zelf 
de eerfl:e reis in mijn Ieven gevaeIde, fchitterin~ 
gen en draaij'ingen voar de oogen of Hever eene 
waate ijling. Het fcheel'J ons aIs zagen wij wa
genen , huizen, fieden of kraaIen, taIrijke kud
den, in kort 'duizenden verfchillende voorwerpen 
voor ons, die van gedaante veral1derden en we
del' andc.<,e voonbragten, naar maate wij vorde.rden. 

Maar dat aanmerklijk is en dat ons enige vrees 
lnbaezemde, omdat het ons het wezenlijk gevaar 
van onz€'n toefiand deed begrij pen, was dat elk 
van ons wat andel'S zag en dat, hetgeen den eenen 
cen berg fcheen, dcn anderen aIs eene ' rivier 
voorkwam. Wij leerdcn egter welhaast de'eze 
begllichelingen nlistrauVV:en en, door ons dikwijls 

E 5 bij 
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blj ondervinding te overtuigen _dat, zij {leges hen
fenfchimmig waren, geloofden wij niet xpeer aan 
perzelver wezenlijkheid. Derzelver " uitwerking 
was egter n)et aanhoudende. Somtijds hield zij 
geheel op en oilze 'oogen zagen dt. . dingen gelijk 
zij wezenLijk waren. Op andere ~jjdel1 daarente- .1 

gens wierd ons gezigt - vermogen. eensklaps ver-
nie tigd; wij ondervonden eeme verblindende fchie- ( 
~ering en bleeven verfcheiden minyuten lang als :. 
blinden. 

Mijn yolk fchreef aIle deeze ' fl:rijdige uitwer
kingen, die elkanderen afwisfelden 7 aan betove
ring toe; mij kwamen zij voor voomamelijk aan 
de werking del' zon toegefchreven. teO moe ten wor-
-den; want, fch0011 2)ij zedett ~eei- dan zeven 
weeken den kecrkring. had vedilaten en dus, den 
evennachtslijn naderende, ons( J1egts fchuinfche 
·il:raalen toefchoot , had zij egter de aard@ zoo 
:zeer verwal:md en de lucht was, ~.oo brandende " 
·dat de thermome'ter altijd boven :fte honderd graa-
.den fl:aan bleef.

t
" 

: . Welk ook de oorzaak van ems lijden ware, het:' 
'heeft mijn temperament aangedaan. Ik ben ze-" " 
den dien tijd aan neus - bloedil1gen en aan hoofd
'pijn onderhevig geweest, welke ik te vooren niee 
gekend had en .die ik waarfchijnlijk al mijn leven 
'zal houden. 

Jk heb I~iets gezegd vall den kwellenden dorst. 
tot 

" 



tDt welken wij <d~n gan~rchen weg over v~~o<?r
qeeld wa~en. Nie~ da~ wij geen 9vervloed 'vall 
w~ter vonden; de bui van daags re v~oren had 
Qveral water gelaaten" maar de aarde, ov~r wel
ke het gefpoe~d was, had hee zoo ziltig gemaakt; 
dllt het onmogelijI~ , Ee drinken was. Otl}e ,qsfen •. 
aan. ~iliige bronnen gewoon, beh'elpen 'er .4}g 
egter .1)lede, en dat was een gel uk; , ik voor rnij . 
zou liever pekel gedronken h6b,b(l1l,. Gel\lkkig .. ; 
lijk vonden wij , Y:f'ln tijd toqiid i)l JlOlten 'van de [. 
rorfen, wat regen:v.auer, dat drin1cbaar was. , 

Den derden , dag, eindelijk, ' 4~rkende * de 
vlakte en de bergen, welke mij de Voerzool- draa., 
gers uirgeduid hadden. Als ik mij van het woord 
'flltlkte bedien, moe~ men aan dat woord dien 'zin: 
niet hechten, welken het f1:reng gefprooken he eft. 
In Afrika noemt men vlakte de ruimte' en de lan~ 

den, die, van hooge bergen , omringd, flegt~ 

met rorfen en bergjens doorfneden zijn, die lOP 

verre na zoo hoog niet verheven zijn. 
Wij tookken die zoogenaamde vIa.kte in.Voor., 

mij had ik de bergen, welke men mij zeide da~. 
<de fchuilplaats der Houzouanas waren. Zlj wa
l'en weinig meer dan vijf of zes mijlen van mij en 
zij fc,h;eenr:;n mij toe zig van het zuiden naar he ~ 

Doorden uittef1:rekken en daa,r te verdwijncn i 
nlaar, ik. wagtede mij weI van mij op goed gel uk 
in dezefve te gaan begeeven. . /. ) _ 

Aan 

• 
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Aan den anderen kant was 'er geene mogelijk-
tleid om, naar gewoonte, enige vall l.J1ijn yolk 
vooruir re ~enden om mij aaTItekoniligen ' en de 
geesren tot mijne aankomsr voorrebereiden. Zoo 
ik her enigen vn~ ~ijn volk haddJ willen voor

frellen, zoudev zij het ronduit geweigerd heb
ben. Ik wilde zelfs de vriend[chap van K L A AS 

niet op dien toets fl'eIIen, welke dienstvaerdig· 
heid hij mij tot dus verre getoond had. In de 

, verlegehheid, waarin ik mij bevond , moest ik 
aIl een op mijzelven rekenen en, om mij te bepaa
len en een beOuit te neemen, afwagcen hoe de 
omfl:andigheden zig .wuden toedraagen. 

_I}( hield dan fl:il en beval de tent~u' opteze tten. 
Mijne hoop was dat ik ia den nacht de vnurell' 
ontdekken zoude, welke/ de H OU?;OUal1aS in hun-
ne gebergten zouden la~ten bran~fl. Deeze [ei
nen moef1:en mlj aanwijzen waar:' zij woondell em 
mij mijne ,koers ~aarn aar doel1dej~ten, mij be
letren in het wild t'e dwa:tlen. Hi.~".toe moest ik 
dOSlr hen niet ontdekt worden en bijgevolg in mij- : _ 
ne legerplaa ts geene vnuren ontfl:eeken. 

Maar dee~e maatregel wierd ondoenlijk.-:Bij 
rbijne aankomst had ik aanmerklijke troepen Ze
bras gezien. Ik had nag talrijker benden gezien 
van die [oorren van Gnous, van welke ik boven 
gefprooken heb, en deeze, menigte wilde dieren. 
moest noodz~aklijk ver[cheqrende dieren aanlok-

ken. 

;' 
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ken. Hoe het nu te waagen eenen nacht zander 
vuur doortebrengen in een onbekend land, daar.. 
zeer wnarfchijnlijk wilde dieren verkeerden? Ik 
liet dan dall eeril:e voorne.emen vaaren.:, ik began 
met den omtr~k te daorzoeken en eene" ronde te 
duen met enige vanmijn volk; om ons gerust te 

'" il:ellen din :wij geene vijanden in de nabuurfchap 
hadd~n. Vetvolgens g.afi,k" tgen de avond viel, 
last dat men ve;:[ch.eiden ,zeer' 'groote vuuren om
il:eeken 'Zoude en-dat men die zoo , zoude fchikken !, 

" ¢ . 

dat zij ons heJ.peakonden Oil] van verre te onder· 
fcheiden wm 'er,·gevaarlijks ,voor ons zoude kun
nen omgaan. 

Te zelfden tijd, om de Houzouanas in omzag 
tc honden ; lill ' geval misfchien enige van hun ons 
befpeurd mogcen"hebben, li~t ik eene algemeene 
losbl'and:img "yan "ons fc hietgeweer doen, en ik 
droeg zorg dat men in d<;!i) nacht van tijd tonijd 
enige filaphaanen affchooc: 

GedUlueude den nacht zag ik van vemHn het 
zuiden ew zc~r, groot VUUTr, du,u, ,door de groot
te, wel\l;~ h<gt' ondanks zijne verte had, mij voor
kwam e.~n ·brand van droog gras op bergen te 

,zijn; maar digter bij, in het westen, zag ik nog 
Ilrie andere, welke ik giste feinefl te zijn. Dee-
2e' kondigdefl rnij aati dat ik in de nabuurfchap van 
de eene of andere volksbende, hetzij Hotlzoua
fI(,fS, herzij van eene andere ~atie was., en inge-

vol~ 

• 
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volge bef100t ik het gebergte te naderenzoo ·dm': 

de dag zoupe aanlichten. .' 
. Toen wij opbreeken iouden · zag" ik . mij op 

nieuw weerhomien. do.or de beiluiteloosheid van 

mij.n rV0lk, dat;-'hun·ne .oude .vree~ · weder opvat· .: 
f~nde, vrcSesde verd~r te gaan. Toen wij de hon 
d,e der voetzo~l .. draagers verIaaren h"adden, had 
het· g@vaar zig flegcs vin verre ,..verroond en men 
had her gerr6tfee1'Cl~; maar nu men het digt bij :· 
zag .en het <:klor de verbeelding nog vergroo.t 
Wi1~l'd, deed hetdcl~ moed wegzinken. 
- Die ronde, die"vul1nm, die voorzorgen van vei
ligheid , welke ik V90r den nacht had gemeen.d 
xe moeten nee!'l1efl:, nadden de V'rees nog vergroot. 
Mell vreesde reeds dat ·ik nog vee,l verder dan het 
land del" Houzoucin~s meende t~ gaan. Men be
fGhcll.dfgde K L A A S de bellde be8rogen te hebben 
iuet:' hen . wijs . t-e maaken dat .. 1n.Dn voorneemeh 
was, als .ik deeze natie zoude '~'heiogt hebbell, 

, "" wedel"' !faar de Oranje - ri<vier .~_ keerel1, daar 
71?ijne daaden en .aile mijne toebereldzelen gantsch 
andere ontwerpen fcheenen te kennen te geeven ; :', 
'en deeze redeneering . was niet zonder waar[chijn
''lijkheid, naardien ik Biets gezegd had van dien 
kort aaHfiaanden tei·ugtochr. 

Zoodanig was 'de · fieeds toenemende verlegen
heid, waarin ik mij b~vond. Het groOt geral 
lieden, welke ik in mijn gevolg had, hnnne lui

heid , 
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held, Imnne bldhattigheid ~ J:fun~e ' ongehcior: 
zaamheid, legcl:en -mij ~gedutJiigiijk hinderpaafen' 

in den weg, die mij in l1?ijne!1 ~ochE fl:uiteden en 
mijne omwerpen d\varsbootnden. - Reeds had ik 
yerfche{den mbkn het beiluie genoomen mij va~ 

'!, hun te omilaan eu mijlie rel~ te ;rcrvolgen met 
'. teL <\,It s' aileen en de vier manaert, voor welkert 

\ hij mij ingeihtan hat!. lit zag mu op nieuw ge: 
l1oadzaa'kc die patt'ij te kiezen. ' j " • ' 

- Vao; ik ' egrer ,iDt dat uitel:rfe '~wam, wilde ik ' 
hun zelf de' v'erz'iekering' geevefl'Van ;nijn:en ;tan": 
flaanden t~ta~1dt1)t ' e~ , dus drhelofte vervullen, 
welke K L {\.l\ ~ bun gedaan 'had., J Ill: verklaard~ 
dan dat ik, ,na "cit; FJou'Zoua71ds betogt en hunn~ 
gebetgtcn dCi'Orte'isd ta 'hebben, filij door he~ 
Zuid,-westen, dnt Jk hu~ wees" of naar de zee, 
~f naar "'den 'mond' ya~ de Piseh -rt'Yiet" begeeven 
t oude, en d~t lk 'vetvolgens den vloed mi.ar bo~ 

.... ""'r ". . 
ven Jangs tre ken de , to't da,t wij eene waadb"aare 
plaats z6ude~"' ,:i~lqen, na~r de legerplaats aan de' 
Oranje -YfivierJ zou gaan. ' 
, Zu1k een ontwerp ~as weI ge[chikt om hen af~ 
refchrikken door den langen oinweg, w-eIken ik 
daar befchreef; maar het fl:elde die onnozele men" 
[chen gerust, die iulks niet eellS vermoedden en 
~ie, gewoon de'zdn dageJijks, op en onder te zied 

. gaan, zon,der ooi t op haaren loop acht te 1laan , 
of o,P dell vOlgenden dag te denken ~ niets ver! 

fl:on .. 

• 



So REIZE IN DE BINNENLArjDEN 

fronden van dien cocht door her westen ery 'er 

ni,ets in zagen dan een middel am naar huis te 
lwomen. _ .' ,,-

Mijne aanfpraak kon bunnen l'lee~geaagen ~oed 
niet opwaJrk,ei'cn, 'maar zij wekte cene bedrieglij- _ 

ke hoop in hunne harten op; he); Jl:ond aan mij ' 

om 'er mijn voordeel mede te doen om COt miju 

doel te koomen. Toen ik het rein tOt het ver-, . -
trek gegeeven had, geJ?lakte alles in mijl1e leger- : , 

plaats in beweeging, gelijk te vooren; maar nie

mand coonde die drift 0111 te gehocirzaamen, di~ 

half van eenen go eden uitflag , verzeekert; men 

~olgdc mij, en dat was het al; en ik gevoelde 
reeds toen dat ik' veel moeite zou bebben om de 

beguicheling, waarin jk hen gebtagr ,had, te ver-
lengen. ' 

, Ik voorzag, niet dat ik goed~water zou vindel1 

VOOl: ik del~ voe't van het gebergte bereikt zoude 

hebben;- maar mijn volk liep, ;lti ~lUnne bekom
mering, .zoo ve~l ' gints en her~"art;;, om tijd te 

, ~ 

winnen en 'er zoo laat moge1ijk~te koomen, dat 
z!j water vonden. Ik moest dan fiil houden en . 
mij daar legeren, fchoon wij flegts vIer mijlen af- '" 
gelegd hadden, 

In den nacht zagen wij weder dezelfde vtluren 

als den voorigen, Eindelijk, met het aanbree

ken van den dag , befloot ik zelf op kondfchap 

uictegaan en nam enige gefchel1ken mede. 
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b.eezc. reis nam ik K L If A s niet met mij; hi] 
'was te zeer in rnijne legerplaats nodi.g en ik liCE 

hem aldaar, epdat ·hij ·, .. ~n ".geval de rust geitoord 

wierd, de bende zOlrcl,e){:\1;fln~1} beteugele~en ge" 

fu st f1:-ellet\;; ma.!<r ik 1i~t mij verze!len van viei" 

andere_,.;¢j~~ ,Val'l pclve ..aanbo0den mij ue \Tolgen 

' ~n di,e; zo_~. weI als ilq,. v,au het h(:)o~ tot de y'Qe-
teu gew,apend wierd.m. 
Eers~ ' rigrede- ik mijne . koers, zoo .veelde· eng

(en f{i<I . de' holle wegen, het mij toelieten; ·naar de 

plaat~" daF wij ~uu.ren, g~zie.n .• hadden. Merr 
vOQrzigtigheid tot aan 4~a, .voet van heq~eber.gte 

gekoori1en ~ijnde } mo~~t§l1 wij het naat het no,Ql·.,. 
dell -opklimmen., om@a~:jk ,wen bcfpeurde.dat de 

o1l1wegen" Q~s te verre ,_n.aa~' beneden hadden, doen 

afzakkell1 ~ " .. .J' J.I.~u • 

. De iuiture; welke ikJdool'. a11e..deeze 'gedwon.: 

g en omwegen genoodzaakt waS'·; do(i),I:~etrekk.en" 

vertboh~e mij niet dan l';0~[eu,de eene op de ~ande

re gef1:ape1d; tuet nog ' lio:og.er", [pitCen daar agterl 

Zij hadde~een waarlijk , a£gl'ijslijk aan~ien en, 
zonder enige ellendige· weinig. opge[el(Citen pl'al1'
ten, die van plaats tot · p):aats, u;emrig ilol1den te 

groeijen, zou men 'er · rii~ts . ge2Jiem hebben dan cl~ 

droevige · venooning vam.,eene onbezielde en do.o~ 

de nutllur. De akeligheid van die woeste pIa~t$_ 

. wiel'd nog grooter dOtlc de ,f1:lIte ,: die 'er heersch

te ; men 110erde !legts "an tijd tOt tijd .her f<;lIel 
V. Deel. F t~· 
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gefchreeuw der dasfen en het wanfremrpig' geluid 
del' raofvogeIen, dat door de ooren kr\lste. 

Ik vreesde indedaad dar: 'onre 'verdwaaling ons 
ftlln het een , of ander ongeluk zoude bloot freHen 
en het' was onderrusfchen deeze"verdwaaling zeI; 
ve, die ons, door her geluklPgst toeval, deed , 
vinden dat ik me~ zoo-veef onzeekerheid als drift' 
gong zoeken. 

Terwijl wij de berg - engten doorliepen zagen 
wij voetfrappen van menfchen die nog versch wa
ren. Zij liepen naar rotfen, die wij beklaurer
den eR op welke wij heete asch en enig overfchot 
van nog brandende koalen vonden. Het was 
klaar dat , deeze de plants was , daar. in den nacht 
vuur omfrooken was geweest ~~ de blijken, wel
ke wij van hetzelve , zagen, ~bol':iden dat het land 

'bewoond 'was en dat het geenfwij zogcen niet ver~ 
re te zoeken ' was. ' , y 

Sohoo~ wij tot DiU ' coe ali( voorzigtigheid in 
het vo'ortgaan':gebruikt hadd~~, deed deeze onto 

'" . dekking 011S egter nog van ople1tendheid verdu~-
belen. Eindelijk, rta eenigen tijd voortgetr~k
ken te zijn, kwamen wi} aan eene beek, die nit 
eene fmalle engte vlietede. Op derzelver zoom 
liepen enige koeij(m graazen en, vier honderd 
{chreden verdeI' naar de -plaat.s daar de beek uit de 
rotfen kwam, fiond eeo , zeker getal hutten; het 
ms eene legerplaats de! Hot.zoua?~ai. 

Op 
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Op dat tijdfl:ip' ward~ jet niet'ljuiren dan vrou
wen, ,die, oJ! het tie'n vaIi ons ; eene aiaim - kreef 
aanhi;ven. Op dit fein kwameri de manriet1 tiit 
de hutten, mer bobgeri ' en pijlen g~wapehd ert 

• r . " 

de go-heele bende, de engte in 'loopende,. gong 
",Zig"op' een heuVeltje~ fieHen; van Waar zij 6hDe~ 

deesdons gedrag gaM floeg? am te zien wat hant 
zoude te doen fiaan. ' - -

Ik ~~s. ioo vetrevah huh af dar 'et geeite kan3 
was mlj te -doen-verfia:an en ~va[ zoud~':ik : 90k ge. 
zegd hebben aan liedin, we!ker taaJ fk niet:ver. · 
fiond. Ik nam dan het beiluit van eene te 'gebruj-.
ken; welke zij begrijpen konden en ilr ieea-"huil ~ 
tegelijk met mijne kleine tl'Qep, aIle te'kenen vart 
vriendfchap, welke de omft'andigheden ons 01'-' 

dat tijdfl:ip in de geda:gcen gaven. Maar deeze ta~.i
\vas voor hun gebeel nieuw; iij verfionden die niee 
en ik was genoodzaakt de eenigfie t,e gebrurken j 

die voor hui1 verfiaahbalit was, die vari ge1chenr~e1h 
. Ik naderde hlinne burren; welke ik aHe Iedig 
vond, uirge'tortderd e~tie, in ' welke eeh hondjeri 
gebleven wa,s. Aau den ingang van ~ene andere 
lag eene hoop rIee ert' e11ige gefch'etpte beendefeli, 
ongetwijfeld befiemd 'om pijien e~ maaken, Eveli 
::tis men eeli huisdiel' ~aai11okt door het lobas vall 

enige lekk~tnij, leg&! ik blj den hobp tabak en 
ghzen', kor'aalen' neder, waarna iii mij wedet naat 
mijhe' voorige plaats 'begaf. '., 

F g fe~ 
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T~rwijt ik di t deed, 'hadde,n zij zig n?g verdel' 
verwijderd. Maar roen ik weggegaan~ was, keer
den fij we,d<;r ell kwamen.4et gefchenk, dat ik 
'er ge}aaten l~ad; opraapen. De aandacht, waar~ , 
mede zij bet bekeeken, de vreligd, welke het 
hun fcheen ~ veroorzaaken, d~eden mij geloo
yen dat i~, na deez~ -yoorloopige- vriendfchaps 
berooningen met hun in gefprek zoo kunnen koo'" ~ 

men., }k naderde dan op- nieuw van mijne bende 
gevolgd.;' ,mFlaf zij verwijdel.:den zig ten tweede 
maal. Bet is waar zjj gongen mindel' verre weg 
dan de eerfle reis. Ik mer~te ze1fs op dat zij 011-

der heg {cheenel1 te raadflaage!'t ei1 : ik vleide inij 
dat 'h~t niet tang zouduuren of zij zouden in 011-

derhal;deling treeden~ ' Ik meind'e dan dat ik ;er 
een eind aan moest maaken"~ llc nam een nieuw 

~ . " 
. gefchen!<. VUll tabak en koraa~en en, hun dezelve 

toonen'd,e, gong, ik alleen naar)r~Q.. ,roe. 
Dit ' middel V.aIl onderhandeH-dg gelukte. Een 

~. 

hunner verliet de ben de , naderd~ mij tot op hon-
'derd fcfireden en vroeg mij wie ik ware en wac 
ik begeerd~ ~ lk had 'met vcrwondering opg6:' 
merkt dat die man ZW'ljrt was; terwijI alle de ove
rige van de horde, mannen en vreuwen, veel 
miudcr' ZWart waren dan de Hottemotten zeIve. 
Maar dat mij nog mee; ~erwonderde was hem 
zijne vraagen in de 'Hbttentotfche tallI te hOQl'en. 
doem. lk andwoorddc in dezeIfde taal dat ik elm . .: 

rei-

" 
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reiziger was, die het land, dat hij b'ewoonde, 
bad willen lecren kennen 'en dat ik wenschte, zoo 
het iiIogelijk was, daar vrienden te vinden. 

Toen kwam hij naar mij toe. Mijne vh~r mak

, ken naderden ~ok en zij waren niet minder ver
< ":wonderd 'dan ik eenen ~an van l;aunnenatie te 

zien. "Zij kwamen met hem in gefprek, verzee
kerderr hem van de waarheid van hetgeen ik hem 
gezegd l1ad en wOl1pen zijn vertrouwen zoo il:erk, 
dat hij teril:ond zijnen makkers een teken gaf dat 

zij bij ons zouden koomen. 
De vrouwen, wamrouwender 'of omzigtiger 

e leeven in troepjens bij de hutten il:aan 0111 den 
uicflag del' onderhandeling aftewagren, terwijl zij 
ons met nieuwsgierigheid begluurden, Maar de 
mannen kwamen alle. Ik , deelde de t~bak 'en 
glazen . koraalen, welke ' lk hun getoond ' had 'on

der hen uic, en die wolven, welke meri mij zan 

wild en woest had afgefchilderd , waren v.o?r mlj 
niets meer;;(!ian [chaapen: . "'J .. ~~, : ' 

Ik moest egter, £oet(ik hen zoo · m1ric 'gemaakr 
had, ter!1:ond van hun fcheiden. ' Mijll~' reis had 

, \ ' . ' 
veel cijd gekost. De dag was verre verlopen' en 
ik v'reesde -, als ik Iange l~ wegbleef, rr;iJh ' volk 
over mijne afwezigheld ' ongerust te zullen mlla~ 
ken, of m'ij blooc 'te il:ell~~ om in den avdnd tG 

verdwaalen in een land, 'diit' ik nie t kellde: ' 

}k Iwndigde dan den : Hauzottarra~1 /tan dat ik 

F 3 mij 
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mij des ~nderel1 daags op den kant van hunne beek 
zou koomen nederflaan. Ik ver~e~k€'rae 'hun op 
pieuw d~t' z~j aan mij eeDen vriend zoudeh vin4 
den, die al tOOs: gereed zou zijn om hen dienst te 
doen en hen te verdedigen. Ik '-flond hun bofg 

dat zij van IDJjn volk noch belediging noch fcha-
de ontVflngen zouden; maar ik verklaarde hun I 

pok t~ gelijk dat ~ zoo ik mij in het minst over, 
hen t~ peklaagen had, ik, ook aIle de middelen 
zoude gebruiken die in mijn vermogen waren en 
welk~ ik hlln verzekepde dat hunne magt verre te 
boven gongen. 

Het was · de Hottentbt die lJ1ij · tot tolk diende 
pm hun deeze [chikkingen aant~kondigen, en hij 
bragt mij ook het zeel' voldoenend andwoord 

·/.)V~r, dat men 'er op' gaf;, ik inner niee vergeete~ 
te zeggen dat hij b~halven de J-IQttentat[che taal, 
pok vril goed hol1and~ch fpr~k t . hij bood mij, 
~ind~Wkl gedi~nfl:iglijk aan n~' rot aan rpijne le~ 
ger.plaat~ ~o~ leidsman rl:! dien&1, 'er den nacht 

. ~90+t~q\'!!ngep, en's !lnderen daags weder met 
mij in de hprde te !co,omen. f-Ijj was vel'heugq 
Jands.Hedep t? villden" ~net well~e hij zijne moe
der- t,a.a.! ~o4ge ~un?en fpreekeQ. Ik WaS blijde 
~n hem een vertrouWen ~e vinden, dat !pU oak 
vertrQ4wen inhoezemde. pus nam ik zijne aan
~i~d~l1g plet d(j.nkba~rl~eid afln ep wij v~rt.rQkken. 

M~I~ z.\l~ W~~ g~~tijp~lL d,a~ Gnder we$ mijn 
~~r., 
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eerfie werk was hem ce ondervraagen door welkJ 
coeval hij tot de Houzouanas was overgegaan. 
Hij verhaalde mij dat hij om trent het Camis ge
bergte ~eboreq was en d,at ,hij, vrij !angen tijd, 

. aIs een onderdaan van de Maatfchappij -geleefd 
}'~had; }tlaa~ dat hjj, ' 11egt~ behandeJingen en on
rechtv~td~gheden ondergaan hebbende en . 'met. 
eenen rNeger-flaaf weggeloopen zijnde ., die. \lan 
denzelfden meeste~> aI.s hij verb on den w,as, na 
veel omzwe~vens, eene fchuilplaats en befcher~ 
ruing ~ij de Houzouanas was ~o~men zoeken. 
De Neger was gefiorven van eene vergiftigde piji 
in eene fcherruurzeling , welke de horde met een~ 
vreemde horde gehad had. Dus allee~ overge
bleven zijnde, bleef hij bij zijne ou~ befcher
mers woonen, van welke hij, door zijn dapper~ 
heid erugermaate het opperhoofd geworden was. 

Ik verfchoonde ~ijn wegloopen. Hij fchecll 
mij toe recht daar toe gehad te hebben; maa~ ik 
kon niet hegrijpen waarom. hij bij voorkeur zijn 
verblijf bij rovers gekoozen had, welker ambagt 
in moorden en fieelen befiond en ik deed hem 
daarov~r enige verwijtingen. Ziet Ilier ;wat iJ~ 
uit 'zijne rc;!denen begreep. 

De flouzouanas zijn geene moordenanrs van 
·beroep, gelijk gij denkt, andwoordde hij mij. 
Zoo ' zij fomtijds bloed vergieten is het geene 
hloeddorfiigheid) maar eene billijke we~nv;a;1k, 

F 4 dio 
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die hen de wapenen doer 6j)Vatten . .-, Door de an
dere natieen' aangevaHen e'n 'vervofgd hebben zij' 
zig gen0 odzaah. gez.ien naar omoeganglijke plaat~ 
fen, ' naar dorre bergente viupen, uclaar zij aIleen 
leeven kunnen. . 

Ais zij gaz5:!len of dasfen kunnen fchieten, a-h 
de mieren ~ poppen overvloedig zijn, als hun goed :' 
geluk hun veele fpringhaanen toezendc, dan blij~ 

. ven zij in den omtrek van hunne rotzen; maar a~ 
zij gebrek aan leefwgt krijgen, , wee dan de na

buurige natieen. Vqri 50.\'~~ van bunne bergel1 
lil-acen zij dan .bun gezigt over de omUggende il;ree~ 
ken weiden. Befpeuren zif'er k'iiddeti., dan gaan· 
zij die opHgten of d'ooden, Haar' de omf1:a.ndighe., 
den welaaten.; maar, 200 zij i~el€n, zij dooden 
ten illinf1:en niet dan om hun Ie\!~n te verdedigen, 
of uit ..deervergelding en orn\ eud ongelijk', to 
wreeken . . '. 1..'-:.-. 

SOl1ltijds- gebe~rt het egter dat\j;j, na zeer ver
moeiende tochtel1, ZOl~der buit weder c' huls .· 
koomen, hetzij 0n~dat de prool weg 1S-, hetzif 
()1ndar zij afgef.iagen zijn geworden. Dan Oaan 
de vr~uwel1, door den Ronger en he. fchreeu
went van haare kinderen verbitterd, tot- woede 
over, Verwijdngen, fcbeldwoorden, bedreigin
gen nlets wordt "er gefpaal'd. Men wi! fe·heiden i 
~len wil mannen die geen moed hebbel1 verlaaten 
~ll \\lldere opzo.~ket\ die \1iJverbeid gcnoeg bezjt~ 

~~~ 
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tell om hunne vrouwen en kin'def-en de kost te 

geeven. Eind~lijk na alles uicgeput te hebben 
wac de woede en wanhoop kan ingeeven, maak~n 
zij haar fchor*.ien los en naan 'er hunne mannen 
tnede Olll' de ooren. 

Vall ' aile beledigingen, welke. men hun met 
~ mogeHjkheid do en kan, is deeze de hoonendfr~ 

en nooit ku~nen zij die weerfraan. - Op hUlme f 

beUl:t woedende '"geworden; zetten' zij hunne 

krijgs- mut[en op (zijnde eene foort van helm 
van den nek van den hyena gemaak[, welks lang 
hair op h1,lI1 hoofd wappert) gaan als dolle hee
Ilen ell koomem riien weder voor zij enige kudden 

opgeligt hebben. 
Dan koomen de vrouwen hun [e gemoet, ont

vangen 'hen met liefkoozingen en prijzen hunne 
dapperheid; men de~kt niet meer dan om zig te 
vermaaken en te nempen en men vergeet de voor~ 
ledene ongemakken tot dat nieuwe behoeften we. 
del' dezelfcfe ,toneelen doan ondliaan. ' 

Zoodanig war~11 hoofdzaaklijk de redenen; 
waarmede mijn gids het gedrag van zijne makkers 
zogt te rechtvaerdigen, een gedl'ag, dat door 
den nood gebillijkt wierd en welk de hoednnig
,herd van .W.ilde genoeg wettigt. Met wenen, 
eene politie, reden en de vooroo~deelen, welke 
~ij ons geeven, is het iets monfl:erachtigs dat 'er 
hord~ll van roovers, zelfs 0uder Wilden, zijn. 

f S wel1\~ 
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~elke onophoudlijk fl:eelen, oorlog . Y0e-r~1l, de 
.gevaaren wa1lrmede die verzeld ~t, onder de 
oogen tien, oin. den honger ttl ontgaanen middel 
te vinden om dien te i1:ilIen. M9f1r wie· is we
zenlijker wild, hij die reeds ;den landbouw 
oeient, kuddel~ fokt, zig bij voorkeur aan eenen 
grond boudt, de ruilingen" het begin van den koop- :' 
handel kent, of hij die alleen op zijne krage re-

. kent en het tijdfi:ip dat hij honger laijgt afwagt, 
om zig te verfchaffeu dat hij nodig heeft? Wetten, 
eene politie ela reden zi1n voorzeeker veeI beter; 
maar het kwaad dat 'er dikwijls het gevoIg .van 
is, vermindert in mijn oog oneindig bet6ngeluk van 
in eene woestijn te leaven en dk'ni€J: te kennen. · 

'Mijn Hottentot ver'oorzaakt{, toen hij iude 
legerplaats kwam, door zijne t~genswoord.igheid 
eene foort van verflomming. '~s ,hij eensklaps 
uit de wolken was koomen vall~ ', zou hij, ge
loof ik, niet meer verwondering 'ferwekt hebben. 
Welbaast wierd hij omringd en een iede; wilde ,· 
wee ten door welke zonderlinge lotgevaUell . hif ' 
zig zoo verre van zijn geboorte -land beyond. 
Men liet hem zelf$ in den nltcht ge~ne rust. De 
nieuwsgierige verlieten hem niet en, na hem ont
haald te hebben, befleedden zij allen hunnen 
tijd, tot het vertrek toe', met hem te ond~rvraa-

I gen en naar hem te luifleren • . 
. Ues anderendaags gong ik, geHjk ik gezegd 

had. 
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had, mijne ~e~t aan ,de beek oPZ€.t~~. Ik v.onll 
,onderweg w~d~~ v,aQ. die ziltacrtige zelfflandig
qeid van welk~,. ik hier bovel1 gefflTPoken heb. 
_maar hi het gebergte was zij niet me~r te vinden 
en zag i~ 'er te,ene blijken me~r: van. 

Zoo de wederkomst van de~ Iiottentot de Ho,u-, ".' . 
ZOUC{n({S gerust il:elde, boezemde aIles wat hij 
hun van mij zeide hqn het gr9,otil:e vertrouwen 
in., Niuluwlijks Qad ik mij ter neder gezet, of ' 
zij kwamen mij aIle een vriend!ijk bezoek geeven. 
:JVIem zou gezegd hebben dat wij reeds v~n over 
l~ng door een gevoel van broederfchap vereenigd 
waren; maar met mijn yolk was het zoo niet ge
legen; die naam van lIo~ouana had de gees ten 
Zllik eenen fchrik ingeboezemd, de vooringenoo
menb~id regens dat volk had _ zulke diepe wone
l~n ge[choten ; dae men het niet dan met fcbriJc 
en ijzing befchouwde, en t.ot op het tijdll:ip dar 
wij het verlieten wierd het altijd met dezelfde 
oogen aangez,ien. 

Zoodanig wa.s op mljne eeril:e reis de fchrik ge
weest, welkeu men voor de Kilffers had opgevat, 
en zoodanig was die, welken men op de tweede 
voor de HouK,ofjanas had, t:n ik kon niet hoopen 
dat het mij beter dan llnderen g~lukken zoude cle11-

,. zelven te geneezen, De Wilde, van vijanden en 
gevaaren omdngd, ruoer wanrrQuwend en agter
~og~ig ~ijp'. Ns '~r ou,der ge vijapden , die hij 

ql 
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te vreezen heefr , eni~ zijn, die' inded~aJ vrees· 
lijk zijn, dan is het, geen wanttoil~n ~ maar 
fchrik dien hij g~vqel~., ' Bun naam alfeen zal hem 
doen beeven en -hij zal van hun de onwaarfchijll

Jijkfl:e vertellingen, de ongerijmdde' fabelen g~
looven en dus js' hij reeds vooru!r overwonnen. 
Her is genoeg dat eene horde eenen luifl:errijken 
krijgstocht doe om halire meerderheid boven aUe 

-de andere te vesiigen: Zoodanig-is her lot van 
de H ouzouanas. Hun naam gaat mer fchrik door -
aUe monden. Hunrie roem dringt van land tot 
land tot aan de ,Kaap zelve door, _daar men de 
ongerijmdf1:e verhaal~n van ~un doer. _ Hun dwaa~ 
l~nd leven zer hun nag meer aanzien bij; de on
mogelijkheid van hunne waare kragten te kennen 
verdubbelt dezelve in de oogeMder andere Wil
den en n}en , denkr dat zij ralrijk)J;yn, omdar men 

hen altoos' in werf5ing zier en OInct~t; zij onverhoeds 

~ ; 

overvalI~l;: ' . '%,~ 
HUDne horde, die in zigzelve n1'er gto.ot was, __ 

-was thans nog kleiner door de afwezigheid van .: . 
. een gedeelte ult welke zij befl:ond. Zij waren 
uitgegaan om, gelijk zijhet noeme'n, ~e provian
deeren en daar waren in de kraal nler meer dan 
zeven en twintig mannen, zeven vrouwen en eni
ge kinderen. Zij wagteden de terugkomst van 
hunne makkers om de pla!ts daar zij nu gezeten 
Waren, te verlaaten en {?;ezaa~enlijk dom be~ 

~\\iq~ 

, . 
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~uidwesten n~ar deh mond! van de .OranJe ~ riyier
te trekken. Menfchen, die, !:loor hnnne wijze 
van Ieeven, aitoos vre.ezeuJ aa.llgevaHen te zullen 
worden ,of die geduurigIijk. verre to.chten moe,ten 

i: doen,,, kunnet1 nie. weI Iangen !,ijd~' eene} ~elfde 
pIllars bewoonen. .Het was maar V~O! eenen k~r· 
ten tij'd . dat de~it.! zig aan de beek waren koome.u. " 
Iegeren, el). he-t wa/l ~oor mij. .. e·en· gel!ukk.ig we
val hen claar unrl1!.OIi:C, ce hebben. 

1)e HOUZOff.tl11a is : zeer kieiR vallJ geflalte en als
men onder hen vijf voeren hOG>g is ~ is meR·zeer 
groot, maar ,die. kleine mannetjens,' die zeer wel 
geevenredigd van , Iedemaaten . zijn;:. bezitten bij 
eene verwonde,1'lij-ke kragt en vlugheld, een zeker 
voorkoo)11en ' van. oHbedeesdheid, !t.outheid eI,l 

fierheid, die OIjUag inboeze111t en die mij onge~ 
meen behaagde. , Van aUe de ras(en_ van Wildell,. 
welke ik gekend li~b, was 'ta' gt:en dit: wlj vaG!;: 
kwatp met" eene zoo werkzaame zie! en met eene 
zoo onvermoeide gl'!fleldheid van Iighaam -begaafd . , 
te zijn. "_ r 

Hun hOQfd, fGhoon het ·de voornaamfle ken
merken van het hoofd van den Hotte~tot heefr ~. 
is. egter ronder vaR ' kit; ook zijn zij veel minder 

"zwart en hebben Aie lood-kleur Vim de Maleyexs, 
welke lllen aan de J(aap den naam van Boeginee
zen geefr; hun ,hait, eind~lijk, . dat ,meer gekroest 
is) is zoo kort, dat ik eerst dagt dar zij gefcho-

ren 
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ten waren • .. Wat den neus belangt.; · die is nog 

platrer dan die "9"an _den Hottentot,. of Hever zij 
hebben geenen n,eus,. en de hunne beItaa-t in twee 
wijde neusgaten,. die, tel! hoogfteti vijf of zes 
lijnen uitfreeUe"n1 Ook gong iK; Qie 'onder den 
troep de eenigile was welke eenen Europifchel'1 ;.' 
neus had, bij hen voor een van de natuur misge-

. deeld fchepzelr door. Hunner 60gen konden zig 
aan dat verfchil niet gewennen- ;- dar zij bij mjj ' 
voor eene motifieracbtige lelljkhcHd' aanzagen, en , 
geduurende de eerf1:e dagen zag ik hen aIle op 
mijn aangezigt ftaroogen met .eea-gelaat van V€!"" 

wondering., die furledruld beIagchelijk was. 
Vic dit geoiek. · aanneus fpi uit- 'voort dar do 

Houzouana , van 'tei z:ijde gezieJ . lelijk is en naat 
een' aap ,gelljkt. Als men beni) an vooren be
~iet, vind.i: men" in den eetfien' ;epiJag, iets on""' 
gemeens aan nelTI, naardien zijn ~~porhoofd-meer' 
dan de helft van zijn aangezigt fehijnt te bellaan. :
Hij beeft egter zoo veel phyfionomie, en zulk~> 
groote levendige oogen, dat hij, ondanks zijn 
zonderIing voorkoomen, vtij aan'genaam om te 

zien is. 
Naardien de warmte van de luchtfrreek, waarin 

hij leeft, hem ontllaat van klederen te draagen ; 
loopt hij het geheel jaa!' door gatltsch haakt, uit
gezonderd eell zeer kleinen Jakhals ~ die met twee 
riemen op zijne lendenen' is vastgemaakf s welker 

ein-
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E!inden hem tot aan,de knieen nederhangen. Door 
deeze aanhoudende gewoonre' vanmtakt te lo(!)pen 
gehard, wonk hit zoo ongev:oeHg voor de-(mge" 
fiadigheid van het weder, dat -hij ,-als hij zig.uic 

!hen brandend i:nd van de vlakt'e 'hi het midden 
van do .fneeuw en het 'ijs van! zijn~ bergen oe; 
geeft, ~e koude uiet eens fehijnt te befpeur.en., 

Zijne hut gelijkt nict ;naar die, van', oen Hotten, 
tot. Zij is in. bet midden vanrondetennaar boven 
doorgefned€l1I~ 'zoo dat . eene Hottentotfehe hUt 
twee hutten van HouzouanM zoud'e uirmaaken. 
Als men verhuist, laat men de kraal fiaan opdat, 
zoo. enige andere horde _ van de nade daar vOOJ;bij 
kwam, ' zij 'e11 zrg van zoude o kunnen bedienen. 
Or weg bebb:en cr~, v~rhuizers nietsl om dp (e rus
ten dan eene.-.mac:. fehuinseh op twee il:o~ken np,'" 
gehangen. DikwijIs flaapenzij zelfs op den har. 
den groncl; dan is het hun gen0eg dalr zij eene 
uitfteekende TotSNinden om onder te fehuileu; al
.1eS is goed"V'@o.1" lieden; welker lighaams gefte'ld
heid de grootie .. vermo.eienisfen' weerftaan kan. 
t\ls,zij zig egrer ergens ophouden om 'er enig-en 
.djd te blijven en ler bouw&"offen vihden om hun
ne. hurrell' te: .bouwen.; dan maaJren 'zij een kraal; 
maar bij h{m , v:ettrek verlaarel1.,zij:. die gelijk ~e 
.undere en dtls doen zij met alle, welke zij op-
i"igtcn.. 00 ; 

"~ Decze, ~W;oQnt~;:van voor hunne lil1cdgezellen 
to 
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te arbeiden is een teken van e~n ge~clligen aatr 
en liefdaadige nelgingen, Zij zijil" ook indedaad 
niet alleen goe.de echtgenootert en vaders, maar 
ook zeer goede Inai<kers. Bewoonen zij dezelfde 
kraal , niemand heeft 'er iets iu ·r eigendom ,aHes 
behoort aan allen toe. Ontmoeten zij andere ben~ 

r 
den van hlihne ' natie, dan onrvangen zij elkand~. 
ren vriendlijk, befcherroen 'elka&r, bewijzen er: 
kanderen dienst; in kort, zij behandelen eJkae~ 
als broeders, f~hoon zij elkander~n misfchien 
nooit gezien he19ben. 

De Houzouana, . van natuUl' Los en vhrg, maa.k't 
zig een fpel van de hoogfte betgenen fpitfen te 
beklauteren c;n dat was voor mij vah veel dienst . 
. De beek, aan welke ik mij ~gelege.rd had, had 
cen koperachtige . fmaak en :~en wa.1g1ijk~ teu'k; 
die he.t Water ondrillkbaar ma~Inen. Mijn· vee ~ 
-aan h~Olegt ~ater van dit 'la~'gewoon, beholp 
'er zig mede; 'maar ik vreesd~,dat mijn volk 'er 
ongemak van krijgell zoude en ' verbood hun het 
te drinken. ~ Mijne Houzouanas kond(m mij nfli:t 
van melk voorzien, naardien zij niet dan enige 
flegte koeijen bezaten, die zij geftolert hadden • 

. Ik vroeg hen dan of zij ni~t; in den omtrek v.an 
de kraal, eene goede bron wis~en, daar ik mijn 
volk kon zenden om water' te haalen; zij vertro1£.. 
ken terftond , zonder mij te andwoorden, klaiI
terden de ber~en op, en, in minder' dan ,wee 

\lurel 
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lltlren bragten zij mij allc, mijne Jederen flesfchen 

en va ten vol uitmuritend wat~r terug. 
Geduurende aUen den tijd van mij n verblijf.aan ' 

de beek beweezen zij mij denzelfden dienst en 
, met llenzelfdel~ ijvet en tpoed. Bene van deeze 

-' ~eizen".iou ml]ne Hottentomm eeyen- g<:heelml 

dag gekost hebben. , 
AIszij op huntle weh ten zl]n, maakt het ge

brek aan warer heH niet bekommerd,' zelfs mid
den in de woesrijnen. 'Zij weeten door eelle bij

zondere !const , het water te omdekken dat _ in de 
ingewanden der aarde verborgen is · en hHn in
fiinCl: daaromtrent is nog fi-erker dan ~at van de 
andere Afrikaanen. be diereh ruikeh in dat ge
val het water, maar ontdekken het ook alleenJfjk 
door dt;n reuk; zij meeten ',door eeI}en firo;m van 
lucllt de Ititvloeizelen vall hetzelve omvangen eli 

bijgevolg onder den wind zi4u. Gedllurende ruijn 
verblijf in de wildemis op mljne ecrfre reis had

'den mijme,"' wiJden mij meer ·dan ecms h~tzelfde 
vermogen laaten b1ljken en ik zclf, door hen on
derrigt, l~ad het i~sgelijks verkregcl1, gelijk ik 
in mijne l~eisberehrijving verhaald heb. 

De Houzotlana, nog bekwaaruer in dat rt.uk, 
heeft !legts' zijn gez;gt uodig. I-lij gaat me't den 

buik op den grond leggen" ziet van verre ~n, 
zoo de rujm(~, die blj niet zijn gezigt dootloopt, 
tlene onderaardfche bron bevat ~ fiaat hij op en 

~D~ G ~n 

" 
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wijst met den vinger d~ piaats da~r ~j ,is. 'Hi} 
heeft am haar te omdekk~n ge~oeg~an' die fijne 
luchtvormige t;tftvJoeiZelew,. welke alle loopende 
wateren baten'· u,kwaas{'eme1T, alsl. zij tlleC opeene; 
a.l te groote cliepte begr.aa-ven zij~ 
Wa~ de Fla,sfen, en andere verzmrelfngen van 

water,. d'oor den' Fegerr boven den grand ge
vormd, belangt, ' deeze hebben eene mel'kbaaret 
ilirwaasfeming, weTI<e !rem dezelve ontdekr al zijn 
zij agter een hC1Wel of hoogte~ Als het loopende 
waters zijn, zoo aI's beeken en: rivrercn,- roonen 
derzelver dampen, die dan nog aamnerklijker 
zijn, hem die zoo- du-idlijk :tal), ' d.at hij h'unnen 
loop kan opgeeven en tot hunne K.ronkelia:gen zel-
:ve kan aanwijzen. ;' 

Ik heb geduurende den tijd ;: dien ik bij tfe Hou
zouant{s heb doorgebragt, ge.tl.1lgt mij in hunne 
Konst . ~e- oefegen;' ik heb ' '~S:;·mij volgens hun
voorb'eeld en 'hunne lesfen q"toegelegd en ik 
was, even als zij, zoo verre gek'bomen da.t ik on~ 
bedrieglijke tekenen kon bemerken; mijn tale~.t: 

was egter op verre na zoo· groot; niet als het hun
ne en, hetzij natuurlijke zwakheid van mijo ge
zigt, hetzij gebrek aan gewoonte, i:k onder
fcheWde het water met buiten den affland van drie 
honderd fchreden, ter~:ijl zij het zeer gemaklijk 
¢>p ve,el gt:ooter ama~den befpeurden en onder
fcheidden, 

De 
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De Houzo.uana heeft geene andere wapenen 
clan boog en pijlen. Deeze pijlen zijn zeer kort 
en worden in eenen pijlkoker van omrrent agttien 

. duimen lerigre eq- vier duimen middeIlijns, op den 
fchouder gedraagen; de pijlkoker is van fchors 
van alO,~ gemaala en met her vel voo eene foore 
van groote hagedis o"erdekt, welke zij in aIle de 
rivieren; en vooral op de oevers van de Oranje~ 
en Fisch -riyieren v4;tden. 

Naardien ik eene talrijke bende de kost te gee
ven had en bok begerig was de horde in den over
vloed van mijn wild te doen deeJen, gong ik da
gelijks op de jagt, en aJtijd wierd ik van een 
groat getal HouzouCJnas verzeJd. AIs ik in her 
gebergte gong jaagen, beklaurerde ik de rorfell 
met hun. In de vlakte bediende ik mij van cell 
van mijne paerden. Hetzij zij mij moesten vol
gen, herzij zij de zebras en gazellen naar inij toe 
moesten jaageh, alroos roonden zij zig onver
moeid ~n ,hoe hard ik mijn paerd liet loop en , ik 
vond hen alroos aap mijne zijde. 

Mijn volk, tegens deeze natie vooringenoo~ 

men, zag mij nier dan beevende midden onder de
zelve. Elke fnaphaan - fchoot, die zij hoorclen, 
deed -hen beeven. Zij verbeeldden zig geduurig
li}k dat zij mij zouden vermo.orden en, hen daar
na oak zouden koomen doorileeken en zij zagen 
mij nooir in de legerpiaat,s [erugkoomen zander 

G 2 lIUll-
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hunne' blijdfchap te toonen en zonder rnij aam:e
z.ien als een man, die den d'ood 0httt~apt ~as. 

Wat mij I::iel<tngx, die dagelijks bezig met hurr 
dienfl:en te bewijzen die wilden l~OO ijverig zag:: 
om mij te believen, ik fachte mf;lt,die ijdele vreeSr 
Vo.1gens mijne wijze van de zaaken te befchou
wen, had ik niets te vreezen van rnenfchen, die
zoo veel b,ij rnijiw tegensw00rdigheid wonnen ,: ' 
en die bijgevolg bij rnijnen dood veel te verliezen· 

zDudcm hebben. 
Geduurende allen den Iangen weg, dien zij mct' 

l11ij afgeIegd hebben, zijn zij naoit in hunnen 
ijver vepfiaauwd. , Zij fcheenen mij toe in veele 
0piigren naar de Arabieren t(;! geHjken, die, -ook 

, 2lwel~vel1de, ook dapper en r.bovers zijnde, zeel~ 
gettouw zijT). in hmme verbirr'tltenisfcn en den rei
zigcr ,die, bunnen diensr betail£en z.ig onder hun
ne b~~cherming fl:eIt, tot hil1{l)~Il'laatfl:en druppel 
bleeds zouden 'verdedigen. .~,_ 

Zoo mijn on twerp vat:! gehe~I, Afrika van h~t 
noorden naar het zuiden doortetl1ekken, <lirvo~r

!ijk was, zou het, ik herhaal her, alleen met de 
Hotlzouanas zijn. Ik ben overtuigd dat vijftig 
mannen van deeze fOJere, onvermoeide en kloek
moedige natie voor mij genoeg zouden geweest 
zijn om het tet uitvqer te breogen, en ik zal al
tooS fpijt gevoelel1 dac ik hen te Iaat gekend heb 

en in omfl:andighedel1, vtanneer ontallijke onge-
luk-



V A N A F R I K A. 101 

lultken 'mij noodtaaktcn 'er van af te zien, ten 
minJl:en voor deeze reize. 

Hoe veel vertl'DuWen mij onderrusfchen hunne 
gecrollwbe-id {)'!lk inboezemde, vergat 'ik mijzd-. 

",ven egter miet dermate dat ik de voorzorge.ta zoude 
. verwaQ.doosd hebben, welke .detoor~igdgheid 
eiscbte." Nooit "vaagde ik mij met hUll buitea 
mijne l~gerplaa.ts zouder welgewap~nd tezijn. lk 
beken zelfs dat -ik il'l'de eerJl:e dagen ;volk liet waa
ken, dar ik aItoos in den nacht een' hond in mij
.ne tent ha~, ea dat mijne geweercl1 ahijd 'a1lege- . 
. laadeR waren. Maar ik beken ook te zelfden tijd 
dar ik, die ' voorzorgen . ueeu}ende, mindel' de 
Houzauanas van de horde in het oog had :PaIl die 
hunn.er natie~ weIk,e, mij nice kenn@nde ennog 
geen verbond met mij aallgegaan hebbende, rnJj
ne vuuren zouden kunnen ontdekken en bet ;ig 
.geood.oofd rekenen Ibij in den nacht lie koomen 
ver.rasfchen en l1anvallen ,op de wijze van de l'O (}
vers., die ltlgemeen onder den naUm vaa hoschje.so 
mannen bekenCl zijn. . 

Naardien. de Hou:iouanas a;lleen door hunne 
f1:roperijen en pIonderingen bekend zijn, verwart 
men hen in de volkplantingen ook met de bosch
jesmannen. Somtijds egtel' noemt men hen, om 
ounne halve blanke Ideur, Chineefche Hotte11tot
Jen en peeze dubbeIe naam kan eenen onkuu.digen 

G 3 rei-
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reiziger misleiden en onnaauwkeu,dghe'cien in zij
ne berichten te weeg brengen. . 

Hun wam'e naam, de naam, dienzij zigzelven 

geeven, is die van Houzouana en"zij hebben niet~ 
gemeens met de boscbjesmannen, qie neches- eene 
bende .van ewegloopers en bosch - negers zijn. 
Nooh trouwen zij dan onder elkanderen. BijIlA 
altijd in oorlog met de nabuurige natien vermen
gen zij zig nimmer met haar , en, zoo zij den 
eenen of anderen vreemdeling weI onder hunne 
volks - beaden willen toelaaten, is het niet dan na 
eenen langduurigen proeftij-d, · die hen van zijne . 
getrouwheid envooral van ziJne dapperheid }er. 
zeekerr. De Honentot van.' de horde had ' die 

. PFoef ondergllan en de wijz~, waarop hij 'er zig 
van gekweten h:td, had he~ een groot a'auzien 
verworven . '," 

Schoon de lfouzottanas in 'hi:i~ land zwervende 
zijn en e~l1 gedeelce van het jaltiverhuizen en -ver. 
re tochten doen, hebben zij egtereene vaste 
flr~ek, die zij bewoonen, van welke zij indedaad 
bijna de eenigfre bewooners zijn, en nit welke ik 
niet geloof dat eene natie in de waereld in fl:aat is 
hen te verdrijven. Het is dat gedeelte van Afriq 
ka, dat zig van het oosten naar het westen nit
firekt van het Kafferland tat: het land van de 
C;roof~ NCIffUI/UU. Wat deszelfs diepte van het 

zui· 
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zuiden naar het Doarden behingt, hiervan ben ik 
onkundig, maar ik geloof Qat die zeer aanmerk
Hjk is ., zoo 6mda-t eene zwervet1de nat,ie eene 
zeer groote «~,tgefl:rektheid lands nodig heeft alii 

,. oll1dac deeze natie, geloof ik, reer calrijk is. 
" AaI,l , de Kaap denlet men dat ht}nue hev0'lking 
zeer ge~"ing i.s en de reden, waar.op men zig 
grandt', is dat, als zij ,mar de west - kuseen gaal1 " 
beczij arn daar ee le.t!'ven, hetzjj om 'er e-e plande
ren, men hen in geeue groote booden ziee; maar 
dat is eene krijgs - list van huft. Vic vrees dae zij 
~angetast wuden worden ~ als men ijun getal 
wist, verbergen zij hunne marsch zoo veel mG

gelijk; zJj neemen hunnen weg dcwf dieptclJ el,1 
.over de t0ppen der bergen en dl'kwijis trekken zij 
niet dan bij nachc, waardoor men hen altoos 
'Vreest em denkt oat zij nog in den omtrek zwer
ven, aJs zij reeds hDl1dei"d .of !we.e honaerd mij
len verre weg zijn. 

Ik ,zou· niee vreemd zijn den Houzouana a1s den 
.eer!1:en flam van de natlen, die thans Zuid -MrL
ka bevalken, aantezien., en het is misfchien van 
hem, dat aile de rasfen van de Hottenrotten valt 
met oosten en het westen -afilammen. Ik meell 
het bewijs daa,rvan te zien iu de overeenkomst van 
hunne 'gelaats - trekken ~ en m het .k1appen met de 
!!png, dat ziJ veel duidliJker hebben. , 

Maar die zijn flegts zwakke gevolgtrekkingen 
G4 ev. 
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en om deeze zaak ids zeeker te aellen zouden' 'er 
be!1isf'ende bewijzen vereischt worden. ,: De natie 
zelve weer niets van haaren, oor.fprbng. ' Ik heb 

hen verfchelden tI?aalen te verge~fsch. daar over 
ondervraagd; if] hebbel'l mij g<randwoord dat zij ; 
WOODden da<l[ hmme vooroudeJ;S gewoond had
den en meer heb ik niet. van hm~ kunnen te wee~ 
ten koomen. Het was eerst toen rk aan de [{aap 
terug kwal11 dat ik enlg(} onderrigtingen ol11trenr :' 
hen bekoomen heb; zij zjjn mrj gegeeven door 
grijzaards, oude volkplanters uit de ,QostHjke 
fireeken; ' en ik zal dezelve opgeeven als oude 
overleveringen, voor welker ~cl:!\heid , jk egter 
niee kan lnaaun. ' , 

Toen de eerae ' Etaropeaanen, zig aan de Kaap 
kwamen nede,:zeteen ~bewooriden de H ouzoua-. \- -

1tds, beefr men mlj gezegd, CafJJ.debo, de Sneeu \Y-

' b.ergen emde'fl:reek; ,welke de~ze bergen van het 
Kalferltmd fcheidt. Nabuurel(yan de volkpIan
ting gewol'den 'zijnde , toen zifzig ' tot hen had 

uitgefl!rekt-, l~efden zlj'ip hee ~~rst met hun in 
vrede en zelfs, naardien zij meer ve;·aand' eif,' 
wel'kza'<lmheid hadden dan de Hottentotren, ge: ' 
bruilwi men hen bij voorkem in het onrginnen 
del' gronden ell andere werken nodig om zig ter 
nedet te ,zetten '; n~aar wcldra wierd de eensge
zindheid en goe'de vriendfchap getloord door die 
mei1igre bapditen, weike Incn uie Holland zona 

om h~t land te bevolk€1l. Dee,. 
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Deeze ondeugende en 'vadzige lieden wildeu 

de vrugten van den grond genieten zonder zig de 
moeite te geeven van denzelven te bebouwell. 

Daarenboven 'in de vooroordeelen del' BlankeJ1 
opgevoed zijnde, dagten zij da.t menfchen van 

, eene andere . kleur dan zij , ' gebo~n waren om 
!~bunne. ,flaiven tezijn. Zij eischten dan dienlten 

van hul.J; zij veroordeeJden hen tot -den zwaarfi:en 
arbeiden betaalden hen niet dan met flegte behan
delingen. De Ho.yzouanaJ, die will~keurige 

.dwil~gelandij moede, weigerden te werl~en <::n, b~ 
gaven zig in de engten van hunne gebergten; ,l.)'lep. 
vervolgde hen aldaar met de wapenen in de hand,; 
men vermoordde hen ' onbarmhertiglijk en me,n 

,maakte zig meesrer van hunne kudden en van hun 
land. Die, welke deeze wreedheden ontkwa
men ~ namen de vlugt en verhuisden naacbet 

land, dat zij thans bewoonen ; maar, bij hun v.el'· 
• trek, zwoeren zij zoo in hunnen naam als iIi di~lI 
van hunne Mkoomlingfchap, ' tle 'l110nfl:ers uitte· 
roeijen, ttl'> welke zij met zoo veel reden wraak 
konden neemen, ,en ziet daar, zoo de overI~ve. 
ring waar is, 11ge eene vreedzaame en arbeidz~a· 
me natie oorlogszugtig, _ Wraakzugtig en ~oest 
geworden is. 

Deeze h.aat, in zijn beginzel zoo wettig, beeft 
zig van geilacbt tot geflacht voongeplant, '[~hoon 

de hedendaag£che /fou:<;ouan€t'J 'er ,ge eer!l:e 0:or-
, G S - zaal\ 
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zaak niet van we\ilren. In een onover.winlijkell 
':!Ifkeer tegens de volkplanters opgevo~d ', Weetell 
zij dae zij .geroepen zijn om betife'plo~deren en 
te dooden; t1]aar ,die is bij ben pegts eeo onbe
ftemd gevoel, weH~s beweegreden hun onbekend.; 
is en dat gebkkiglijk, terwiji bet hen wreed te
gens de volkplanters maakt, hen nlet belet goed, 
menschHevende. en dienstvaerdig tegens elkande-~. 
ren te zijn. 

~Ies wac ik gezegd heb omttem de zedenIijke 
en natuurlijke hoedanigheden van den HOUZOUa1tt8 

bewijst, uaar mij dunkt, dat hij thans eene afzon
derlijke nacie vormt; maar eene .zaak die mij veel 
verwonderd heeft is !dat zeer gtoolle natuurlijke 
agtert1:c vam de vrouwen en dat<, paar die valfche 
I1gteri1:en gelijkende, ' welke d~ franfche vrouwen 

. over enige j~aren droegel1 , h~ar van aile andere 
bekende ·wilde of befchaafd~ . volkeren onder~ 
fcheid;." \~~. . 

Ik had reeds' dikwijis gelege~j1eid gehad opee- '. 
merken dat bij de Hotrentotfche vrouwen in het. 
algemeen , naar maate zij in jaar~n vorderen, h()t 
onderst gedeelte van den rug zig verheft en eenell 
groei aanneemt , welke nit de evenredigheden 
wijkt , die zij in haare jeugd hadden. Naardi~n 

I de Houzouana , enige trekken van den Hottentot 
,in zijn gezigt beeft en bijgevoIg ZOU blijken van 
betzelfde geilacht te zijn, ZGU men kunnen geloo-

Veri 
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yen dat het dik agterfl:e van de vrouwell niet an;
ders is dan het Hoctentocsch agterfl:~, .dat n@g 
dikker en tot het uicerfl:en uicgegroeid is. ' Maar 

ik zaI daarop ~anmer'ken da~ bet bij de eerfl:e een 
t1itwas is. dat laat te voorfchijn koomt en, eniger-

",_.maace, een ongemak van, den oud,..rdol11, terwijl 

het bi} ,de andere eene mismllaktheid van de ge. 
boorce,' eene oorfpronglijke eigenfchap is. 

Toenik in het eerst mijne gedagcen liet gaall 
over de oorzaak valT dat verfchijnzel fc hreef ik het 

toe aan eene buicengewoone kromming van de 
ruggegraat of aan eene uitfl:eeking van de onder
fie wervelbeenderen en het heiligbeen, die, naar 
vooren uitpuilende, dat deel zeer ver vooruit dee
den fl:eekell en de beupen uit baar waterpas brag

ten. Maar zeer beflisfende waarneemingell over
tuigden mij weldra van het tegendeel. De been~ 

deren die het ollderfl:el van de lendenen vormen ; 

waren in hunne natuurlijke plaatfing; geen det 
wervelbeenderen was Ontz.! t en dat d}k agterfl:e.is 
niet anders"dan eene klomp van v~eesch en 'Vet~ 
die, bij elke beweeging des lighaams, eenc/zeer 
:zonderlinge flingering en drilling ondergaat. 

Ik heb een meisjen van drie jaaren gehe.el 
naakt, gelijk op dien ouderdom aIle de kinQ~, 

ren del' wilden loopen, verfcheiden uuren latlg 
voor mij ~ien [peelen en [pringen. Ik beklaagde 

lIaar dae zij met-die dik pak belaadel1 was, dat.Jllij 
toe-
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toefcheen haar in haare beweegh1gen te moeten 
hinderen -z' maar ik befpeurde ,nierciu(zij 'er te 
minder vrij om wa~ . Somtijds rrad zij, om zig 
mer een jong bro€~·tjen te vermaa~en, met een 
bedaarden tred, en dan, haar -voet vast regen., ,; 
den grond z{t~tende., gaf zij haa~ ligbaam eene 
fchudding, die haar agterfl:e als 'eene beevende 
gelei deed drmen. 'De bengel wilde hlfar nudoen, ' 
maar zulks niet kunl}ende ver~ig(en, omdat hij " 

zulk. een dile agterfie niet had, dar de vrouwlijke 
'kunne aUeen eigen is, wierd hij boos van onge~ 
duld, tCl'wijl zjjn 2usjen fchaterde van lagchen. 

De moeders , draagen, een yel O,p haare lende~ 
nen, op de wijze , als onze minderbtoeders dee-· 
den, dat haar het agrerdeel bedekt, maar dat, 
dun en buigzaam zijhde, def drilling van het ' 
vleesch volg~ en even als ~etzelve bewogen 
wordt. , Als zij op l:eis zijn etUdnderen hebben 
die nog :te kJeiq zijn om , mede~':te 'voet te gaan, 
zetten zij hen or haar agterfl:e. "1Jk heb eene van 
h-aar dUB iien loopen, en het Idrid, dat drie jaa~ ~ 
cen oud was, ,fl:Ol1d regt op zijne beenen agter op i " 

als een knegtjen agter op een rijJtuig. Het is de" 
zelfde, van welke ik hier eene ;afbeelding in

~~ ~ 

Wie zou den ken dat de H ouzouanafche vrou
wen met deeze mi~niaaktheid de hatlden en "'Qe~ 
~n zeer aardig gevormd hebben , dat haare armeli' 

van 
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van eene verruldijke gedaante zijnen dar die a~e
len indedaad volmaakt iijn! Haare mannen op 

hunne zwaare tochten moetende volgen draagen 
zij ook voetzoqlen even als zij en zij bedekken 

haal' hoofd ook met een vel van een jakhals. Zij 

: £aan ook geheel naakt en draagen i1Cfhts van voo

ten een zeer klein fchorgen en op haare zijde 
eenen _ houten, yvoiren of fchildpadden koker'i 
waadn -h~l vet is, waal'mede zij zig befmeeren ,

eel! f!aert van bet een of ander viervoetig dier, 

nan een homen freel vas~ gemaakt, wam'l11ede zij _ 

hun lijf en hun aangezigt afveegen als zij zwee- r 

ten, eindelijk dar leder op de lendeneri, waarvan 
ik zoo even gefprooken heb. Voor het averige 
geene glazen kol'aalen of enige andere verfierzelen 

hoegenaamd, tenzij men kousfebanden en armrin-

~en eenvoudig van Ieder vool' verfierzelen wil 

houden. 
Dan naardien d~ zugt om te bebaagen eene in~ 

geboren eigenfchap der vrouwen fchijnt, hadden 

-de Houzol!mnafche vrouwen ook niet zoo dra de 
glazen koraaleu en kleinodieen, waarmede die 

van mijne bende opgefchikt waren, gezien of zij 
wilden ook diergelijke hebben. Ik deelde haar 

aUe van dezelve mede en van dien tijd lieten zij 
n ict na dezelve met vee! genoegen te draagen. 

Ikheb hier voor gezegd dat zij zig met vet zal
yen en Q.efl:rijken en dit gebruik i,s en bij de man-

nen 
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nen en bij de vrouwen in zwal?g. Zij denken.; 
even als de worfl:elaars en vegters· bij de Ouden ~ 
dat het nodig is <?m de buigzaamheid van hunne 
ledenmaaten te onderhouden. Zij ,JSebruiken daar .. ; 
toe hee vet van de dieren, die . zij dooden en aIs 
zij dat met .... hebben en poppen van mieren tot 
hun voedzel braaden, zamelen zij de olie, die 'e~ 
uit koomt, op en bewaaren die tot gebruik. De ' 
zalving met die olie zet hun een fl:erken reuk bij, 
maar die egter niet onaangenaam is. 

Den derden dag na dar ik mij bij de horde had 
nedergellaagea zag ik vijf manne~en twee vrou
wen aankoomen, die van hunnen · tocht t'hui~ 

kwamen en twee Ievendige fchaapen medebrago 

~en. De vmgt van hunne fl:roBerij befl:ond in dric: 
. deezer dieren, maar de derde was onder weg ont

[napt en zij hadden het verloreh.,. 

Zij dreeven <}e twee dieten ~:99t' bun uit, wan
neer zij, de kraal naderende, ~!lskIaps mijne Ie
gerplaats ' gewaar wierden. Hei gezigt van ZOft. 

veele vreemdelingen, weI ken ~ij nie.t kenden, ve~ 
fchrikte hen. Zij verlieten bunne prooi en keer
den met 'veel overhaasting terug; maar hunne 
makkers in eenen fl:aat van gerustheid zfende , 
')Nelke eene gQede vriendfchap met mijne bende te 
kennen gaf, naderden, zij weder .en, in minder 
,dan een uur, toonden zij zig zoo gemeenzaam 
als zij. 
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Ik was voorneemens eenen tacht naar het 
noord -noord -westen te doen om hetzij zeIdzaa
me vogelen, hetzij enige nieuwe horden te zoe

. ken. lk deelde mijn ontwerp aan de Houzouanas , 
~.ede, die zig van gamfcher harte aanbooden om 
niij te v.e.rzellen; maar zij be ken den <l,at zij, nooit 
verre dien weg uit geweest zijnde, -mij geene on· . 
.1ertigtingen konden geeven. 

Naardien ik niee wSt hoe lang mijn tocht zou'" 
de duuren en welke moeijelijkheden ik OmtllOeten 
zoude, meende ik best te zijn ook een gedeelce 
yan mijn yolk rnedeteneemen. De reis was zeer 
vermoeiende en vecfchafte ons geene de tninile 
nieuwe omdekking. 

Toen ik terug was, fielden de, HOUZOUClfJllS mij , 
~nen anderen naar den tegenoyergeilelden kant 
V09r. Op deeze reis zou ik drie gehcele dagen 
over de bergen· rnoeten trek ken , waarna il.c na
tie~n zou vinden, eper welke zij in vrede ~aren 
en welke tij :mij zeiden dar van Kabobikasch ras 
waren. Maar ik ruoest befhliren om dien over
toche te doen zonder mijne osfen en mijne paer
den, welke ik in de legerplaats moest laaten 7 

omdat de weg voor hun niee bruikbaar was. Zulk 
een voorttel, hoe aangenaam her mij onder zeke
re oogpunten voorkw:am, ilond mij in andere op
zigten zeer tegens. Gelukkiglijk bragten zij mij 
in de gelegenheid om hun een ander voorfi:el te 

lAoen, dat mij tot een befluit bragt. lk 
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, Ik heb re~ds aangemerkt d(lt herd'Ool' een ge~ 
lukkig toeval .g~weest was dat ik hen ontmoeE 
had. Zij waren' toe'n op ' reis om naar de west.

kusten te trekken ,en hadden zig .f1echts aati de 
4 { < ' 

beek opgehouden om enige van hunne benden af· 
tewagte~, die, van hun ' afgegaan zijnde, op hee 
vlak land hun geluk had den gaan zoe ken. Deeze 

.weg naar het westen verf<::hilde ·nie t veel van 
dien, welken ik vaomeemens was te houden. 
Maar als il" met 'hun .rok oEcals ik hen overhaalde 
om met mij te trekken, kreeg ik te gelijk zeeke-
re gid[en en beproefde befchermers. 'Zonder hen 
was het mogelijk .dat: ik de eene qfandere bende . 
J-Iotfzouanas ontmoetede, ' welke iik 'zoude moe, 
ten ' bevegten. Met hun had ilt, :~l zou ik de ge~ 
heele natie , onrm'oeten, ' niets meCi!-te vreezen. 

Ik aurrelde dan ni~t en bood thl1' vier mcll~~ 
koeien, zoo zij n{ij tot gid[en wil~~ verf1:rekken 
en mij tot de ./7isch - riyier wilden geleiden. Kon~ 

;-

. ~ .. 
den lieden, die dikwijls hun l~v€n waagen om :-
een fchaap, aarfelen als 'er vier koeien tC winnen 
waren? Zij verzogten mij flechts nog vier of vijf 
dagen te wagten om aIle hunne vrienden bijeen te 
verzamelen, waarin ik toef1:emde; 

Dienzelfden avond reeds verfpreidden zij zig 
aile in het gebergte en ld:iuterde op de hoogf1:e 
kruinen om aldaar VlJuren te ontf1:eeken, die tot 

feinen kondell dienen aan de verfpreide benden 
vall 
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van hunne makkers, of am de vuuren te ohtdek
ken, welke dee3e in de vlakte _aanfl:eeken zou· 
Iilen. zij twijfelden geenzi:nts, zoo het hun ge-

J ukte de bunne t; doen gewaar worden, of aUe 
de v~r[chillende benden zouden 'ten fpoedigfl:eri 

".. - \ ' 
terugkonrnen. • 

De ~uuren bij nacht zijh eenebijzondere mal; 
die bij de meeste w:iIdevoikerel1 bekend en in ge.r. 
bruik is; maar geeh heefc die konst zoo verre ge
bragc ais de Houzouanas; am dat geen too veei 
nodig heeft dezeive uittebreiden ert te volmaa:. 

ken. Moet men eene overwinl1ing of eene neder· 
!aag aankondigen, eeoe aankomst of eeii venrek; 
eene gelukkige !l:raperij of eeh benodigde hulp ; 
in een woord enig nieuws wat het oaf zij, dati 

we~ten zij in eenen oogenblik dat alles te kennen 

te geeven, hetzij door het getal hunner vliliren; 
hetzij door de wijzen, Waarap zij die fchi kken. 

Zij hebb-en zelfs de omzigtigheid van hun ne 
feinen van tijd tot tijd te vel"andereii, ule vreeli 
dar de vijandlij-ke naeieen _ dezel ve zouden leeren 
kennen en die op hunne beure zouden gebrnikeI1 
om hen te verrasfchen en te verraadeh. 

Ik weer niet waarin die zoo fchrander ui1:gedag
ie tanl beflaat. Ik heb nfut naar het alphabet ge .. 

vraagd; omdat men het mij voorzeeker zoude ge
weigerd hebben. Alles dar ik zeggen kan is dat 
erie vuuren, op twintig fchreden amanda 'Vart mal. 

J/. Peel. H kau· 



n 4 REIZE IN DE BINNENLANDEN 

kanderen ontf1:ooken, zoo dae zij' eerl'ge'lijkiijdi

gen driehoek vorm~n, betekenen dat. men zig ver
zamelen maet: Ten minf1:en geduurende de vijf : 
dagen, welke bef1:eed wierden [l)iJ de vel'fpreide 
benden afrewagten en terug te' roepen, deed men 
geene ander_e feinen. . 

Waarfchijnlijk waren de f1:ropers te verre ver • . ' 

wijderc;l Olll de vuuren gewaar re 'worden; want 
geen hunaer kwam tel'ug. Hunne afwezigheid 
belettede egter niet dat wij den zesden dag ver
trokken. Men liet evenwel de nurren op f1:aan 
en, om het vertrek a:mtelwndigen ., 'bleeven 'er 
vi~r mannen in de' kiaal met last <;lID andere vuu
ren te ol1\fl:eeken en in den nach"t wedel' bij ons te 
k'oomen, zoo dra die aan hef branden zouden 

, . 
zijn. .l: " , 

AIle deeze fcl}ikkingen f1:ond e'n::;rtl1jnen blodaam 
niet aail : Zij weesden . dat de '~jdfen ons in de 
eene of andere hinderlaag zoudendoen vall en daar, ' 
zij aIle vermoord zouden worden. Zij vreesdel1 · 
dar de vier mannen van de wagt door hunne fei
nen enige van hunne, benden zouden waarfchutt
wen, en met dezelve hen in humren flaap zoudeQ 
lwomen vermoorden. In kort daar was geen ge
vaar dat hunne beangf1:e, verbeelding niet vreesde 
en hunne blodaarrigheid was zoo groot, dat zij 
zig nooit aIleen van de legerplaats durfden yerwij
.deren, zelfs over dag; ook kol' ik van hun nier 

:ver-
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verkrijgelii dat mijne Jagets zonder IIiij op de jagt 

gingen. 
Wij rigteden onze koets door het gebergte rege 

,', zuid - west en hi~lden niet 'fl:i1 dan ten den umet! 
' ~s avonds op eene plaats; daa,r de holten -del' rot~ 

fun Oil,s' 'vrij goed water · op'leverden. ' Ol1ment 
middernacht kwamen ()Hze vier manfiet!' van de 
horden , ,en zoo hunne tegenswoordigheid mij ge
hoegengaf om de ilaauwgezetre nmhtwkeui'igheid! 
en den nllar£l:igep ijver w@lke zij in die natie lieli' 

blijken, was zlj niiet minder aangenaam aah mi}' 
l1e blodaarrs, welke z,ij een weinig omrrertt hun .. 

nen agterdogt gerust fl:elde. 
Deeze ohderrusfchen, fchoon hlint1e gewaande 

vijanden voor zig ziende, waren zoo b'ert'aau:--'-ll 

dar zlj nog voor enig verraaa i'n den na'cht Vl:ee"S· 
den. Oolt beh0efde N{ hUll de waaktaal11heid niet' 

te beveelcn'. Geen hu'nilet deed een oog toe; en 
zij br.agten-cl'en nacht ci'o<!lr mot nunHe odgen rond, 

te laaren gaa'n, op het miilfl:e gehlgr ttiUende el1' 
) 

met lchrik de mliHl:e btlweegingen deFlIouz{)ua·' 
nas I'lagaande, die geduutende dien tijd ger'usE Ia:... 
gen te {laapen. 

toen ' de dl\g aaltlkwan'i en mij toeHet cle V00f'" , 
werpca' rond@[ft) mij te' zil2n, be'f:jJear\de ik met ver·" 

driet dat de grond volfl:~kr dor was; ' dat 'er ge~l1 

ten bt:>sjen gras was en dae gevoIglijlk mijrfe dieJ 

H ~ fen 
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ren al1e den nacht zander eeten'Xh'arClclen ' doorge-

bragt. , 
Ik fprak den Hoz;zottanas over mijne bekomme- : 

King en vroeg hen hoe veele dag~l1 wij nag nodig 
-hadden om -regt toe regt aan naar de zee te trek

ken en of ~ij onder weg weiden en overvloed . 
van water zouden -vin-den. Hun andwoord Ont- .' 

fielde mij. Zij zei,de~ mij dat, zoo de dFoogte al
gemeen geweest was, gelijk men verzeekerd had, 
wij niet anders konden wagtcn, aIs wij die koers ' 

hieldclil", dan overa!. op onzen weg eeneR evell 
naakten grond en waarfchijnlijk z~ndel' zoet water 
te zullen vinden. 

Vol-geHs dusdanig eene v00r[pil1i~g was het mij 
niet , niogelijk verder ce gaan. { Bebalven dat ik 

rnij blootge,l1:eld zou hebben aH~ nlijne d.ieren re 
verlieze11 en mijne meesie goede(e'~iri de woestijn 

, -</ 
agter te laaten, kon ik oak niet~~rgeeten dat ik 

, clkeB. d~g, behal ven l11ijn volk, nog veerrig nieu- , 
we monden re voeden had en dar zoo veel kost- :
gangeFs veel grof wild vereischten. Welke hoop 

nu om, .oP eel1en grand zonder' weide en zonde. 
water, wild re vinden wanneer de djd voorbij is ~ 
dar het doortrekt? Het was hier nieE als in her 
v-rugtbaar Kafferland, d~ar die zoo belangrijke 
caravane van Hottentotten, welle ik in mijn ge
volg medenam, overvloedig van alles voorzien~ , 

mijn' 
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mijn' gelukkigen toefl:and nog vervroJijkte met de 
aangenaa l11fi.e tijdkortillgen -en afwisfelende ver

rnaaken. Hier waren de armoede en de vermoeie~ 

:{l'lis mijne geduudge reisgezellen, en, hoe zeer ik 

:vrij wis van den fehrik en de bekommernis, we!¥ 
ke al n{ijn yolk ®verme@sterd hadden~ verfehilde 
het veeidat ik die nieuwe wilden, die met mij 
t!"okken @n zig aanb'~oden , om in mijne verulOeie
nisfen I r@ deeien, JiIJet Hetzelfde .()og aanzag $lIs 

voorhe.et~. Mijne eenigfl:€ toevlug.:: in de omflan
.dighcden,. waarin , ik muj bevoIJd, was door -eene 
Jminder drooge fireek te~ trekken en claaremtrent 

ondcrvroeg ik; miJne Houzouantts. Zij verzeeker· 
den mij dat wij, de keten Ibergen volgende, Boeh 
water, noeh .\1oeder ontbreeken zouden. 

Ik had' niet meer te_ aflpfe len. lk gaf last eene 
vierde wending te doe:n ~n wij rigteden onze 
koet's langs , het gebergte, dat ten oos{en van OilS 

lag; ina~r<' d~ weg, -dien wij te volgen hadden , 

was zoo hobbelig en zoo met diepte doorfneden. 
dar een taeht van zes mijlen onzen geheelen dag 
wegnam en dat wfj dlen, ondanks de ondraaglijke 
lqitte van eel'le brandende zon, in eens lllQeSren af

leggen, omdat hij ons noeh water, TIoeh befehut· 
dng verleende . 

. lk ontmoetede niets bijzonders op den weg dan 
be t nest van eenen broei@nden firuisvogel. H et 
'\Vijfjen had vier eieren vool' zig vlak op den grond 

H 3 lig-
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liggende en in haar nesr b~oeide' iij 'er negen, in 

welke de joitgel1 'I.eed~ ze~r yerre gevorderd wa-. 

reno 
Deeze plaatfing vaneieren tia 'bij elkand~ren,' 

maar onderCcheiden, is c~n feit, dar iJc in de be- " 

fchrijving <;an mijne ec:lr[t~ reis r~eds heb aange" 

paald en de Nitlegging, welke i~ 'cr. van gegee~ 
yen heb, heeft tegenfpreekers gevonden. · Zij 

hebben niet kunnen gelooven aan dar vooruitzig~ 

om eieren voor het liest re leggen om den jongen, 
als zij uit zullen kbomen·, tot yoecizel te dienen. 
?OO veel voorzorg in ee'n~n vdgel, welken men 

~Ot heclen toe als h~r zinneb<:!eld van de domheicl 
heeft aangezjen, is 9'lJjl :als een,~ [oort van onwaar., 

. fchijnlijk wonderw~rk voorge.%.oomen, Men heeft 
mij regerigeworpen dat geen; .. ,natJlul'kundige 'er 

voor mij nog v~rt gefpr<~oken h~efr: daar zijn aIle 

de tegen ~erpingen op .,tlitgekodfuen en ik behoef 
piet aan te toonen hoe beuzelachtig deeze is; want" 
amdnt de naqmrkundigen zoo verfchfllend v.an 

zoo veeJe andeFe onderwerpcn gefprooken h.eb

,ben, ' '''iat zou men d~n zeggen als ik, aan mijne 
zijde daa~llie wilde beweeren dar zij niet dan dro

ll1crijen en dwaalingcn voor den dag gebragt h~b
ben. 

Hoe veele ol1tdekkingen in de naruul'lijke hillo

rie, die in het eerst £lege ontvangen wierden orn

dat zij nieuw waren, worden thans ab onbetwist. 
baa~ 
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baa,re waarheden befchouwd! Toen een WaaTl'lee· 
I - , 

mer het eerst zeide dat de koraalen geen·€. zee - ge-
:waS-fen "uit het groei.:nd rijk zijn, maar eene ",;aa

-',':1'e raat, door iJ.fekten voortgebragt; wen D E-

1. ISLE., bij zijne tel'ugkomst uit China beweerde 
dat d¢' grijze amber het voortbren~zel van eell' 
walifisch was en 'er de bewijze-n van wonde, wn:- i' 

ren 'er ;[0ell ook ge~rie nawurkunEligeri Wt hun fl:u
deer -.lminers bepaa.ld, die zig ,egens 'dir bericht 
aanka·at'€den" ? 

Lamen wij niet all@s zonder onderfcheid en op 
ee11S anders woord gelooven; de reden zegt ons 
dir. Laat~n 'wij eerst {mderzoeken hoe veel ge
loof' hij verdient, .die nieuwe feiten in het mid
den hntn-g~ en we~ke ,bewijQ:en hij 'er van geeft; 

maar laat;en wij @ie niet verwerpen ehkel omdat zij 
nieuw ziji1. Hoe mee·r wij de namurbefchouwen 
hoe meer wif 'er ontdekken ztlllen welke het ons 
z~erbeiwaarlijk zul vall en te verklaaren. Hoe 
\Teele zijn 'er niet" die dageJijks onder ons oog VOOf

VaHe!1 en welke mell nog niet eells heefr waarge
noomen. Dar die naruurklll1dige fchrijvers, wel
ker eeni.gae weeteB.[chap in redeneeringen en 

.. vrugte\1l vaH hun leezen befl:-aat, mij, bi] voor
beeld, zeggen waarOliFl de zwaillw, als men ZijR 
nest afbreekt, het tien of twaalf maalen agter el

~ande.ren- -op -aezelfde fJlaa-rs weder begint, rer
wijl de inlanclfche ,yogelen ,de hunne verJaaten, 

H -4 zoo 
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zoo dl'a m~n. dezelve aanger-aakt heef~ en elders 

een ander gaahbollwen. 

Wat het fcit be\angt dat de firuisvogeI eicrcl'l 
afzondert voor het eedle voedz~i van zijne jon
gen, ik zaI, tot fiaaving van mijn zeggen, een 

getuigenis ~nhaal~n, dat van zeer veel gewigt : · 
js; het is dat Van eellen beroemden zeevaarer, die 

voor ik 'er aan dagt om Afrika te bezoekel,1, reeds 

de waereld had rand gezeild, DEB 0 U GAr N v I L-

L E. Deeze reiziger, mijne verzamding koomen

de zien, zedert de lIitgave van 1~ij"11eeerfie reis', 
fprak mij over hetgee,n ik van d~n firuisvogel ge

fchreven h\ld. Hij zeide mij 4at 'mijne waarne

ming juist was, dat hij 'er ove~~l aJrtjd het bewijs 

"an gebad heeft en dat, zoo hif het niet voor mij 
f>penIijk· jlad bekend gemaain, de rede\l was dat 

hij gevre~sd ha.d '9aE me\l ';r l1ie2i~n geloofd zou 
hebben. ~n ziet daar eene van dfenieuwigheden 
die bekend gemaakt moeten worden door mannen ·· . 

die in fiaat Zijll dezelve geloof bijtezett~H" want :
de naam dien het- vooroordeel geeft, zet groot 

gcwigt bij aan eenen naam dien men verdiel)t. 
Hetgeen ik hier gelegenheid heb over den firuig,. 

vogel te fchrijven doet mij den ken dat men miJ 
verfcho<;men z~ll dat ik '~l' no.g er.ige waarneemin~ 
gen bijvoeg .. 
, ~ell natull'l'klllldige, aan wien de weetenfchap 

:v~ e1 v~r[~hllIdjg9 is, peeft ge(r;hrevan da~ in Sq·· 
nc,,; 
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negal die vogel zjjne eieren a.lleen des nachts 
:broeit em dat hij dezel ve over dag aan de hitte van 
de zon bloot fielt. lk weet niet of in Se!1egal de 

"''hitte J!;,roote~ zij . dan op dezelfde breedte :aa1< d~ 
1L11dereJijde van den evenaar en of de firUlsvoge
len van' die landfrreek meer verfran~hebbeh dill} 

deeze. ' Maar van ',9~ Kaap tot den twee en twin: 
tig!l:en graad heb lk nesten gezi;en en ik durf ver
zeekeren dat ik nergens een eenig gevonden heb, 
dat ,nier. door een ' rnannetjen of wijfjen gebtoeid 

wierd, tenzij de eieren door den dood del' broei
eflde vogelen of door enig ander bijzonder roeval 

verlaaten waren. 
Wac het gem! dier eieren, den tijd dat zlj ge

lefjd worden, de duuring van hee broe'ien be': 

langt, hi.er 'O:Intrent heeft men 'nog niets zeekers, 
en de reizi'gers, die Afrika doorrei~d hebben , 

geeven ' .c!¥.1J," over tegenfl:rijdige getuigenisfen '; 
welker onzeekerheid noodwendig de n:ttuurkundi
gen in verlegenheid' rIlOet brengen: ' 
, Oat deeze in dwaaling gebragt heeft is .dat men 
dikwijls en in dezelfde fireek tegelijk een mannet..' 
jen en een wijfjen ziet dat begint te leggel1 ,cll 
jongen, die reeds twee of drie maanden oud, zijti 

en jonge firqisvogeItjens zoo groot als hunne lmoe:' 
der. Dit' alles wont in deeze foort een fchijn van 
wanorde, die twee oorzaaken ,heeft. ' Van de eel''; 
fie ~al ik "elder~ fpreeken, owdat zij ,aan a}1e-" 'de 

H S VQ-

. . 
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voge1en van' Afrika gemeen is., T,hans zal )k' 
fkgrs de ~wee~e a:ll1b;talen e,n :rle'ez~ .. za1 genoeg 
zijn. 

De vogeleri ' va~ 'deze1fde foortew-orden gemeen;: 
lijk re zeIfden tijd broeis, en /:>:ijgeV'o1g maes,en 
zij alJe ten ,.naastell bij ,op deJlze1fden tijd jongen 
hel,)ben. Maar. de eieren kurmen opgegeeten 'Wor-

'. ) 

den. Men !tan de.:gelegde -eierenwegneemende; 
ge rnoeder noodzaaken ,ten tweede 1uaa1 re Ieggen 
en zelfs ren derde maal; em her is klaar dar 'et' 
dan jongen zullen zijn dLe nog nier gekipt zijn , 
terwijJ ' er andeJ'en zullen wezen" .die reeds zeer 
groor zullen wezen. . " 

Dir gebeurr den fl:rui'sJlogel.. J'W broedt ge- ' 
woonlijk r(eu eieren; ' maar :dte ~ieren w o):ri en' 
icer gezogt bi9 cd.e Wilden, d~e ,dez:elve als eene 

' lekkernij !?efchollwen en die / ~ aIs zjj enige. vin~ 
den, nier l'lalaClteIl 'die wegt6~emem. Daaruir , ~, 

maet het broeden vertraagd wo~~n en daar moe,; 
ten fl:ruisv-ogeltj.ens v.an· ver[chi1l~Llden ouderdol1]. , 
zijn. Zoo tie nesten - zoeker een gevonden heeft~, 
daar de br()eding nog niet begonnen is en hij her 
alleen l1)eeut te weereu , is het c;en {.char, welks 
vrllgten hij langen tijd voor zig zal bewaaren. l-Hj 
za1, in plaats VClU aile de eieren te gelijk wegte:: 
~eemen, fleg.ts' een of n,vee medeneemen, in ver
z~ekering .dat het wijfjen" dat niet begint te brae-
aen VODr het haar getal vol he~ft, ,weder nieuwe' 

zal 
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;l:aI leggen. Den tweeden dag daarna zal hij ?-ij
nen dief£l:al koomen herhaalen; in kort, als hij ill 

zijne plondering behendigheid en, voorzorgel1 ge

bruikt, kan hJj tot vijftig eieren doen leggen. 

", Somtijds. zelfs, als het nest door twee of dde 

wijfj.(!J1s die in gemeen[chap broei0Jl, bezet is ~ 
gelij~;ik gezien en reeds gezegd heb, z,al hij nog 

rneer eieren krijgen. 
Diergelijke feiten ktumen eenen natuurklln lli~ 

doen dwaa,len als hij onkundlg van dezelv~ ill en 

als een wilde hem zegt dat hij uit een firuisvoge.l
nest zestig of tagtig eie~'en en zelfs meer gehaald. . 
beeft, moet hij zig w'el wag ten van te geloovcm 
dat in diergelijke eier-Ieggingen het geml eieren 
bij den c;enen vogel veel vel'fchilt Vall dm' bij an'
dere. Maar ik keel' wedel' tol?-mijne legel'plaats. 

Naauwlijks hielden wij n'il aan den voet van 
:he t gebergte of mijne Houzouanas klauterden 'er 
r~l'fiond op Q'lll _ de vuuren y,al1 Jlullne afwezig.e 
Jpalkets ; t:e omdekken en on) yuuren aantcfieekcn 

om hen te waarCchuuwen. fh{nme feinen Wa~u \ 
wederom vergeefsch; maar Ol~dertusCchen haddell 
..die werkzaa:me gas ten aILe mijne ledel'e zakkeuJ.0p 

den berg gevoerd en bragten di~ vol versch wamr 
caar beneden. 

Bij mijn veftrek van de Oranje - riyier ha<d rIc 
-mij van een guoot geml van zulke le.deren ~~kken 

'Voorzien, wel~e ik :van.. [c!taapert· yelian. had lea.
ten 



I!15' REIZE IN Di: BINNENLANDEN 

ten maaken, in navolging van di_e, we~ke mijn 
volk ve_rzonnen had voor bunne w aivisch - tra:l-D. 
De VrOl.1Wen droegen die op haareJl TU g aan draag
zeclen, of ami:- een-en flok, van ,welken zij el ke 
een eind vasthielden; maar zeder~ a.e Houzoual7as 
in mijne car.'lvane waren, hadden zij de gedicn
iHgheid van de vrouwen van dien ,las.t te bevrij- ,: 
den en zoo lang zijmet mij l'eisden, waren zij het ,
altijd die dezelve droegen. 

De keten bergen liep met haa re ftrekking 
zuidwaarts. Ik befteedde tWee geheele dagen om 
dezelve te volgen en overal von.d _He weilanden 
voor mijn vee en r9ts - water vOQI" on~,; maar die 
koers belettede mij nlijhebeg@el't.e te yoldoen Va1'l 

meer westwaarrs te trekken om -cle zee - kust meer 
te :naderen. ¥ 

Voor mij in ' het westen Waren _.andere bergen, 
welker k'e.ren, nog grooter dill1 <.ilil , welke wi}' 

~ "'!"S 

volgden ; "zig in -den gezigteindei~rloor en wel-
ker ftrekking mij b.ijgevoig nader hij den .oceaan . 
zOU brengen, daar ik koomel1 wilde. Mijne gid- ,'. 
fen verzeekerdel1 mij dat ik 'er oak water en voe
der zou vinden ' en zij voegden 'er .bij dat 'er ver
{cheiden horden waren, met welke zij in vriend
fchap waren en om nu, door het vriendlijk ont
.haal dar men hun doen z<;mde, te overruigen -dat 
zij zig vrienden wisten re maaken en die wisten re 
bouden, nodigden.zij mij dien weg uit te trekkeru 

AI .. 
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AIle deeze redenen deeden mij 'er toe _bellui"; 

ten. Alvorens echter te doen opbrcckcn, wilde 

ik wceten welleen weg wij aftelcggen hadden. 
Met dat 'oogmeJ;k klom ik op eene del' fpit ten en 

, den affl:and, die 'er tusfchen de twee ketenen ber

·'~en waren fchatten ik op omtrent vi~r en twiritig 

mijlen. '. Maar dat mij meer bekommerde was dar 
de vlakte -in die ge-heele breedte l1i e~ !nders ver
~oonde dan dar zan-d en dat- ik 'er geen eenigen 

boom en weinig groen zag. 
Met onzen voorraad en on,Ze zakken met water 

konden wij voor ons dien moeilijken overrocht 

weI goed maaken, maar 011S vee moest dien af

leggen zonder te drinken. In Europa zou vee, 
[wee dagen tot vasten veroordeeld, onder eene 

brandende zan, en op eenen wcht van vier en. 

twintig mijlen door eene ijslijke wOestijl1, aUe 

onfeilbaar am hals koomen. Het ons, aan lange 

en menigvuldige vermoeienisfen gewend, was in 
llaat om deeze uitCeitaan. Om het egter door eni
ge rust daarroe voortebereiden bleef ik twee ela
gen op de plaats daar ik gelegerd was en ik be

freedde dien tijd met jaagen; wij do odden eene 

wijfjens olyfant ,en verfcheiden coudous gazellen ~ 

.die ons overvloedigen voorraad verfchaften . 

. Op den bepaalden dug vemokken wij 's mor

gens vroeg en hie1den niet fiil voar 's avonds ten 

negen uuren. ,Onze osf~n ~adden, gelijk ik wel' . 
ge-
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gewagt had, onder weg, geen water, en weinig " 
gras geyol1den, en, na eenen '.zob";"noeijelijken 

dag moesten· zij . d~n naeht nog al vasrende do.or-
brengen. ." 

, War 011S 1:Jelungt; de I£ouz0tfahas hadden de 
vedlandige r'oorzorg gebruikr van aIle mijne Iede· 
fen zal{ken met rots - waret te vullen. Maar men" 
kan clenkeH welke' drank her was; den gantfehen~ ' 
dag g.efehud en zoo Iaauw ais zeep -fop, en die, 
den reuk en den fmauk van devellen waarin hij was 
fral\lgen-o())~llen hebbende, gefehikter feheen om te 
do!;n braaken dan om 're verfrisfch~n en den dorst 
t~ Iesfe hen. 

GeINkkiglijk had ik nog enige kruikjens wijn 
en bier bewaard, die' door he,i [ehommelen zuur 
gewoFdel'l zij·nde, frzijn gewJl'den was, w~lke 
vrij go~d was in' het midden "ii<tP eene woesrijn. 
Ik goot 'enige I ~pe ls vol in het 'g~g't water dat wij 
dj;kwijls ' drinkel;' moesren en dj~f,uurheid, welke 
deszelfs oilaangenaame [maak verbeterde., maakt~ , 

het gezonder. ;-
In den nacht zagen wij vuuren in het zuid-wes ... 

~en. Zij kondigden enige van die horden aan,. 
van wel·ke de H ouzouanas mij gefprooken had
del~, en des and'eren daags, bij ons vertrek, gait 
iok bevel dat men naar h~n toe zoude trekken. 

Deeze dag kon niet misfen zeel' vermoeiendc! " 
. t<e zijn vo()r dieren ,. die zedert vier en twind~ 

uurc:n 
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Duren niet gedronken hadden, maar voor mij was 
,hij het nog meer dan hij zijri moest, omdat ik; 
mij met K L A A S van de caravarre af begeeven 

. hebbende om op.enige van die graauwachtig wir

F~ eze1s re, jaagen, welke wij iU
t 

de vlakte be. 

t~eurd " hadden, verdwaalde en wij ~cgden "'--veel 
wcg te vergeefsch af, eel' wij ons volk weder-

vonden: . 
Volgens den regel, welke ik mij had voorge

fchw(en zoo dikwijls ik aan eene horde kwam, 

van enige perfoouen VQoruit te zenden om haar 
vall mijne aankomst te verwittigen en mij haare 
vriendfchap te winnen, moest ik bij deeze dezelf
de gewoonre volgen. Het was ook best dar ik 

enige der Houzouanas tot afgevaerdigden ver

koor, die zig bc~oemd hadden de bondgenooten 
en vrienden van de borden van die fheek te zijn. 

lk oordeelde, naardien zij mij zeiden dat zij in' 
vrede met hun 'waren dat die fiaat nict gewoort 

was en dat 1er dus ten minf1:en veel agterhotldend
heid tusfchen ben en hunne nwuuren moest heer~ 
fchen. Het was om die reden zelve €Iat ik hen 

flier gebruiken wilde. Zoo veel vrlendfchap was 
mij verdagt; niet dat ik de Houzouanas tOt valsclv

beid en verraderij bekwaam rekende; maar ik 
vreesde dat de horde tegens mij vooringenoomen 
zOllde zijn als zij mij in zulk gezelfchap zag en 

Ills ik mij haar liet allnkondigen aoor rnenfchen, 
die. 
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die voorzeeker meer gevreesd. dan .. betjlind wa" 
.' :,'" 

reno 

Enige varimijn volk re zenden was n'ier doen. 
lijk. AIleen zouden zij de bopdfch~p nier heb "; 
ben kunnen doe;, bi) . gebrek ,van wlken. ' Als 
zjj door Mouzouimas verzeld w.ierden was de 

zwaarigheid van eene ongunfiige vooringenoo~ 

menheid tegens 01;5 ~Ct weggenoomen. In die' 
onzeekerheid bleef mij maar een weg over, die 

van niemand vooruirrezenden en dar deed ik ook. 
Wij kw~men 0lUrrenr negenuuren 'savonds in het 
gezigt van de horde' en terf1:ond, zettede ik, Z0n~ 
der vooraffpraak .mijne legerplaats. twee honderd 
fchreden van haar ,op. 

Deeze onverwagtli aankom~} van zoo veel volk 
kon biet misfen de horde in v¢r1egcnheid te bien

gen en hlar misfchien terf1:oni(l,l,it .malkandercn te 

doen loopen. <, Maar hoe groQj:;'hunne vrees ook 
zijn mogt, een groot .ongelukt 9ragr hen buiren 

. fiaat van ' te vlllgten; her was 'eene befmetIijk~ 
q;iekte die reeds veele van hUll had weggefleept. 
Die nog in leven waren waren aIle daarvan aange· 
cast, zoo weI aIs hun vee. Van her hoofd wr de 
voeren mer zweeren bedekt, Iagen zij in hmme 
hurten daar zij eenen lijkachtigen en ondraaglijken. 

fiank van zig gaven. 
Deeze pest- zickte was, zeiden zij, in de lan

den ten weSten ont,fiaan . Zij had zig. daarin ver· 
(Freid 
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fpteid f!n gruwelijke v'ei'Woesiingen aatlgere'gt en 
daar hadden zij die ;>;elve geluegell. Korte: dug en 

te voor(!n waren d\€geel1e van' de horcle...," die zig 

gezond waanden naar "het zi.Hderl veftf0kken om 
.i", de befmetting te omgaa:n; maar zij &oegeli 'er de 

, zaadeB van mede en waarfchijnlijlk ,.oegden 'e'l' de 

ziekel?' bij, zal zil hen op htln'nen weg a1i.rigetait 

hebbeiJ . 
Deeze vlllgt geeft , 'om het in her-voorbijgaa-n 

te zeggen ,de verklaaring van die ongerijmde be

ric11ten, welke men' bij zekere kwalijk 6hderrigte 
.. .. " . 

reizigers 'vindt. Volgens ;hen verlaaten de wllde 

natieen, als zij voorttrekken of verhlliztin, deoli·, 
de lieden eil de ziekell, die heli l1iet 'iolgeri hin

nell. Dar is eeile l:l.srering en 'dte .lasrering is 'dp 
eene ' dwaaling gegtond ,.' wel'ke'11et Zoo e ven aan· 

gehaalde feit verbctel'en kan. ' 
Het afgrijslijk fehouwfpel:, dat wi] vubl' onze 

oogen hadden, bragt .den fehrik onder'lrtij,ne ea~ 
ravane, ~novooral onder mijne Groote j'lanzaktts , 
l,1ie,. meer vatba'ar voor (fehrik, omd~t 'zij de 
bloodaartig!1:e en kleinl'lartiglle yun de. hendti w~:. 
,ren, da-arenboven enige ondervinding hadden van 

di~ pest. ziekte -, welke zij onder hunne rtatiehil'(j!1 

den zien woeden, en'· van welke zij 'bijgevol,f de 
'gevolgen ken den. Zij vetklaafdeh mij idat, ' i 06 
tk niet van koers yerandercie, zij des anderenda'ngs 
,van mij feheiden zouden, dat de vrees· van door 
- y . De"; I de 
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de Boschjesmannen aangerast te _ wOlden nie~ 
voor h~n vyas in vergeIijkingvan " o~iic'il lchrikIij ... 
k~n doo~1." dienziLals 6nv,..crmijdJijk aanzagen en 
da~ h~ t hun ook weI gehfkken zou den lloschjes
mannen te ontfnappen, aIs zij piet dan in den 
na.cht vertro~J.{en. 

Bunne vrees fcheen Illij deeze reis niet onge
grond; ik ' zeIf dee-Ide 'er in, en ik had voorzee- ;' 
ker zoo min aIs 'zij lust 0)11 mij aan eene ziekte 
bloot te aellen, die ons in drie dagen aIle uit het 
leven k.onde rukken. 

II. koondigde dan aan dat wij , ,de51 anderen 
da~gs-, bij het opgaa,n va-n" de zon'~ zouden op
breek€11 en ik nam oilderrusfchen enige voorzor
g~n, die mij noodzaakiijk to~rch~enen, gelijk 
die 'van ons boven den wind te{plaatfen, van ons 
's nacht~ 'van ~uuren te omrini~l) en vooral van 
onze dieren te !aaten bewaakebj:: dln te beletren 
dat zij 'd'ie van de horde naderdeU~ en de ziekten 
wonnen. 'fndedaad des anderell '1Jaags, na den 
zicken tabak gezonden te hebben, met last om:', 

het op enigen amand'van de hutten neder te leg
gen en met uitdrnklijk v.erbod r van ieC's van hun 
qanteneerpen, gaf i~ het fein tot vertrekken en wij 
vcrwij,derden ons met voorneemen van regt oost
waarts overtef1:€eken, Ol:n ,de befmetting te one .. 
gaan, die aan dien kant daar wij om bevonden 
heerscht~. 

.Het 



" 

VAN AFRll{A. Ijt 

Het fpeet ons zeer dat wij twee 'dagen tevoeren1 
de oostlijke keten., bergen verlaaten hadden, daaI' 
wij nu weder naar toe moesten, niet zOlild~r' ge
heel vocr niet eenen zeer langen weg afteleggen 
en nieuwe vermoeienisfen uittefl:aan. Maar ge-

· iu-kkig. zond ons ons goed geluk ee.,en vl'ij over~ 

"loedigen regen die onte osfen verfriste en ver-
ligtte. ' . 

Naardien zij egt-er 1 behalven hunnen last, mijti 
volk ,ook ·re draagen hadden en derrien mijlen af~ 
leg den., tondeI' meet dan ee1'l paat 'uure.n te rus
ten, kwamen zlj teer 'lermoeid aan. Ik was zelfs 
verpligt twee derzelve onder weg re vetlaaten , 
die gelukkiglijk doot! den regen en de rust ver~ 
k,wikt, in den nacht in OIilze 1 .eg~rplaaus keerden. ' 

Van mijnen geheelcm vtoep waren het de Houzott,
anas aIleen dje nog enigen moed en enige, kragten 
toonden. AIle de andere;~ Weinig agn groote ver ... 
moeienisfen gewoon e11 niefi. zeer in fl:aat om clie 

te ondergaan, waren afgemaf' Zij kro.open mer 
moeite voort en lieren zig bepr,tel'itig door de .os
fen draagen: De Groote Namakas, met inge
zonken o0gen en moedeJ.ooze trekken hadden de 
kragt ll'ie-£ meer om te fpreeken; maar, 'cCh00I1 
zi} n,ie., r.fpraken, deed Ial]n fl:i1zwijge1'l zeItf mij tel
'kens zifl{1 dat zij berQ\lw' haddeD zig verbo.nclen~ te, 

bebhen om mij te volgen. ItU kort die mijJ!e ca .. 
I !1 nl-
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raV'anen gezien hadd' zou haar V00r, .e~n' ~wande
lend'hospitaal gehouden ·hebbel1. ' 

. De ' diere'n . z.elve" door -lang vasten en door 

zwaare tocbten uirgenie-rgel({, hadden "ook hun 

dee! van de algemeene moedelo@sn:eid. Mijne 

paerden 'lieCpELI kreupeI en -in de onmogelijkheid 

zijnde mij vat1 dezelve te bedlenen,. was ik ge- " 
noodzaakt geweest ' den weg te voet afre1eggen. 

Ik heb r€'eds gezegd dar de osren zoo vermoeid 

waren; dat ik twee de~zelve had mocten agterIaa.. 

tcu. MijVle bonden hadden de v6etzoolen pijn
lijk en bebloed. Zij waren met alleen onver[chil~ 

lig geworden voorhet opzoeken :van ';vilcf; maar 
zij zagen het zelfs yoorzig op(pringen,. zonder 

eene fchred te do en oin het na~ejaagen. Ik kon 
hen ' n-iet als te voorenltl mijn~' wagenen zetteIi; 
omdat ik -geene rjjdt~igen hij ,rri;ij .. had. Het Was 
ellen dig, 9111 te iIen hoe zij daij. :::'~et ingevallen 
lend-enen henen gongen; zij fion%i~R van djd tOt 
(ijd fiil . 0111' zig de pooten te lekken en die kort- :· 

flondige vedigting ,die ' hun de huid wecker maak- .'

£e, deed 'haar nog pijnlijker worden. 
Daai 'viel in den nach't 'niets voor dan dar wij 

veiTfc11'eiden vuuren ontd~kten, die wij woruit op 
de bergen gewaar wierdenl en die mij , door de 
denkbeelden van h'oop, welke zij ons gaven, -en i
IJe vre:urgde" V€l'OOllzaakten. ,Vooral mijne Hou-

zoua-
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"2)OUtlfltJs betuigden '~r hunne. blijdfchap .over om
dat zij eerst dagtcn dat het feinen .van hunn~ mak
kers waren; maar na. dezelve weI , bpgemer,lft te 

hebben herkenden zij ~~r hUll -tl been hUl1l1e tanI 
niet In en befchouwdewdie dus als nacht,-vu~ren, 

. door .4e~ene of an~el'~ nabuurige ~orde, die zij 
niet kenden, ontf1:ooken. 

Eeii n~cht rust en !Jaap was nJet .gel'loeg ge
weest om menfchtm, 2;90 afgemat also mijn.'y?lk 
was, h:\1nne kragren. weder te .doe~ krij~en:. pes 
morgens klaagden zij alle ~ver pjjnen i,n d~n rug 
en ik geloofde eniJ;en tijd dat wij zoudeu.1110,eten 

blijven claar wij waren. Maar hun voor oogen 
geftcld hebbende dar wij weinig meer , ddn eene 
d-ag - re'ize nodig hadden om het gebeTg~e en de 
horde, welker vuuren wij geziell hadden ,_ ~e be
reiken en J hun beloovende dat wij daar verfchei-, 
den dagen_ ~ouden rtlsten, vatteden zij wedel' 
nlOed en kwamen weder op de been_ J 

Omtren:t:ovijf unren 110. den middag waren -.;vij il 

de nabuurfchap van de horde ~ de os fe~ en hon
den, het Water ruikende, liepen terfl:ond voornit 
en renden op een galop, zonder dar men hen te
rug _ hOllden of wederom roepen ko.nde, naar de 
kraal. Hun neus had hen nicr bedrogen. Zij 
vonden iudedaad putten, maar zi~ waren gcflorcn 
en zij konden nie~ anders do en dan beurteling mi-

l 3 ' - ken 

" 
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ken en om en om dezelve draaien; zonder dat zij 
hunnen dorsr konden Iesfchen. ." 

Men kan ziggemaklijIt verbeelden ' hoe groot 
de verwondering van de 'horae moesr zijn, toen 
aIle die dieren zig een~kIaps verto~ndel'l. Maar 
her' Was we.l ~ne andere opfchudding toen '-wij aI
le verfcheenen en zij eenen troep van die zoo ge- :' 
vreesde .Houzouanc/S, zoo digt ,bij zig zagen, met 
eenel1' Blitnken, die misfchien niinder vreeslijk, 
maar nog meer vreesverwekkend was voor lie
den, die noolt eenen Blanken gezien had~en. Op 
dit gezlgt verftomd en verbaasd ,hadden zij noch 
de magt om ue vlugten noch vrfjmoedigheid ge· 
noeg om ons re nnderen. . " 

. Om hen uit die verregcnheid~i:e redden gong ik 
naar hen toe en, mij houdende :iIs of ik bunne be-

. \' 

kommerriis ' nlet merkte, liet ik pen vraagen of zij 
enige Pf'!{foonen ,.onder zig hadd~', "met die ziek
te befmet, die o"ns nit bet wesflijk gebergte ge
jaagd had • . Mijne vraag deed hen van fchrik ver- , ' 
f1:ijven. ' Zij kenden, zoo wel als mijne Nama- .'
kas, die ongelukkige befinetlijke ziekte; maar 
zij waren daar thans niet van aangetast en gevolg
lijk dit ten andwoord krijgende lier ik mijne ren
ten digt bij hen opzenen. 

Mijne beesten hadden, nu, zederr vier dagen , 
~leer dan veertig Illijlen afgelegd zonder gegeeten 

of 
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of gedronken te hebben dan een'e enkele reis aan 
de zicke horde. J3ij dee;e vond ik wei den -en ik 
freldc mij' voor, volgel1's niijile bclofte , • aldanr 
enige dagen te 'vertb'even, om hun den iija te 

'J,: geeven %11 te bekooH1en~ maar dam'toe webschte 
. 'ik de vriel1dfc11up vah 'de h~rde.re ",innen en' mij 

met h?ar te verbinden. ' Dlt nu [cheen mij in her 
eerst toe bezwanrl ijk te zullen gelukken: Noch (, 
in ' den agrermidda'g, ' noch zelfs iII den avond 
kwam 'er lemand aan mijne ' legeqJlaars en de 
denkwiJze, welke dat gedtag aankondigde, vCir-

, wonderde mij des te meeT', 'amdat geene andere 
wilde narie mij die alsnog had laaten blijken. Was 
ik het of de Ifouzouanas die zij vreesden ? Vrees
den zij dar wij; uit eepe 'verpeste frteek kob,m'en
de, hun de zaaden dey ziekte ~an zouden bren
gen? lk weer het 'tMt ; ~maa'r v'oorzeeke'r "~~ri'der
frelde die verwijdeting Wami:ouwen " en dat {.van
rrouwen was ze1fs zoodanig, dat zij, rn den n~cht 

__ . I .... ~ 

bernadflii'ffgHen of zij iig fliet in het geb-ergt'e zou-
den begeev'en. - r, 

K L A AS, die onophoudlijk gelcgenheid zogt 
om mij dienst te do en en fuij 'Van Rut te zijn ', was 
met het . aanbreeken van den dag op kondfchap 

,uitgegaan en kwam mij iets gewigtigs mededee- , 
' len. D~ horde was zeer ' gr~ot eg,rer had hij 
flechts een kleifl getal beesten 'gezlen, niet ge
noeg om aan zoo veei~ menfchen onderhoud te 

I 4 ver-
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verfchalfen, waaruir hij be{loor dat ,men, een groot 
gedeelre van het vee .yerbJrgen 'en"weggedr'eyen 
had. Deeze, gi:sfieg kwam mij gegrond voo;' , 
!,Uaar de kwaade vCfm{)ed~l1s . van die wilden be~ 

droefden mij meer dan z'iL mij ver~otlderden . 
. Om die, Ie doen verdwijn~n veriamelde ik de 

flouZDuanas. (' lk verklaarde hun hoe ik wilde 
dat zij zig met de horden gedraagen zoud~n en ik ~, 
zeide hun dat, zoo~ zij aanleiding tor d~ min{te 
klagte gayen, ik niet aIleen hun vriend nier zou ' 
blijven, maar dat ik lllij zelfs met de horde ver
eenige\1 ~9u om hen aile tor den., laatflen man t!! 
verdelge\1: .. Zij. betuigdeu d~t :"ij nooir te kort 
zou~ea dOGn., aan de ' trouw die. zij mij beloofd 
1};ldd~~1 ell ik moet hie,r. herhaalep. d~t zij indedaad, 
zpo)ai'tg ik bij hungeweesr beri:, nooir daar om· 
~re11t Zijl; in geb.r~ken gebleven. ,L, ' 
_ Om,trent ben ~eru;t zljnde, ~Pde ik ook de 
horde gel:us~ Il:eIlen en ik begaf rniJ.zonder geyolg 
naar de kraal. Her vertrouwen ,'''dar deeze {tap 

! · 4 " 

te kennen gaf, verdl'eef 'cr aile vrees ell mijn ge. ~'. 

drag WOIl verder hUMe v,riendfchap. Weldra, 
k wam het vee wedel:' te ,voor[chijll; men kwanl 
1l1ij des avonds melk ,brengen. Men br.ngt mij 

, zclfs cnige fchaapen, welke II. rijklijk met tabak 
l;lctaalde . . Ik ko~t OQl~~ijf os[en en vier koeien) 
di'C teril:ond aan de HouzouartaJ gelevc17d wierden 
Qm aan de koop', . dien ik'll1et hen geUoten had t~. 

. vol-



V A N~ A F R I K A. ,137 

voldoen. In kort, des al~deren daags kwam de 

geheele hQrde mU, als vrienden en Inoeders , in 

mijne legerpiaats bezoeken. 
Ten cinde deeze toegenege~e aandoeningen 

J log verder te verzegelen, llelde ik <;.ene groote 
. jagt voor, waal'in aile, zander uit~ol\,dering, zou

(:len deeien. Wij dooddeu. veele gazellen en men 

begrijp't .van zelfs dat * in de ui~deelingvaJl be~t 
wild aIle de Dewoo~el'en van de horde mildlijk be
[chonko . 

M ijn verblijf aldaar e~ de goede weiden, - we1~ 
ke ik 'er vond, hadden mijn vee weldra herlle1d. 
Niets kanne zig , thans lneer tegens mijn vertrek 
en ik was des [e geruster omtrent de reis, omdat 
overa1 aan d~n voet~vittl het gebergte bet bosehjes
mans-gras volkoomen groen lloncl. 

Voor ik de horde verliet Wil1e: .il). baar egte~ 
nog dienst doen en ,ik llelde 11aar voor een yer
bond van vrede en verbindtenis met de Houzoua~ 
ntIs te fluiten, een traCtaat, waarbij noeh ge~ 
kroonde hoofden, noeh ambasCadeurs zouden te~ 
genswoord\g zijn, maar dat langer door een ~ui: 
ver patriarchaal pand kon llaanne gehouden."e~~ 
misfe hien zeekerer gemflakt worden dan de ,hoo'g: 

Idinkende woorde~ ~an mensehlievendheid, rec,he: 

v.aerdigheid en eel', die zoo dikwij1s gebruik~ 
worden am eene tr911wloosheid te begaan ()f te 

verbergen. De Houzouanas booden aan tot het-
'! 5 ~ zeI· 
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zclve toererreeden. De andere ha-dden ~er te veel 
.' ';'1 

bclang bij'dat het gefloren wierd om 'cr nier in te 

. fiemmen. tij gavcn cenen as en vier [cha-apen, 

en-de t"";ee natre~n beloofdel1 elkanderen vrienden; 

re zullen zijn, of lievcr, de eene beloofde mer de 
andere in vn. de re zulle~ leeven. 

Van de Iwrde vertrekkende Iegden wij, vOOt; . 

onzen ecrfien tochr negen mijlen agret eikande

ren af, terwijl wij de bogten en 'krommingen van 

de kerenbergcn volgden, en het was reeds nacht 

toen wij aan eene bron kwamen, welker water 
overvloedig, genoeg was , om eene; beek te v6r

men, die door " mlJno[~s oveHchaduwd wierd. 
Eensklaps liet zig een groat g~;druis hooren; het 

wis een troep wilde " dieren, '~ie, op de zoomen ' 
. . -; 

" van de beek ' zig 'ophoudende { op onze aannade-

~ing in-aller iji de vlugt namen~ < " . 
Nieu>wsgierig '0111 te weetentftiet welke nabuu~ 

fen of m~t welke vijanden wi}'!re doen zOLlden 
hebben, liet ik licht maaken en ik zag door del;}' 

rook henen dar de vIugteIingen olyphanten wa:~ 
ren; maar met vuuren en met van tijd tot tijd 
friaphaan [ch~oten' te do en , joegen wij ben wcg 

en wij bragren den nacht vrij fiil door. 
Toen het dag werd zag ik dat de keren bergen 

'van rigting veranderde > en zig in het westen ver
. loor. Schoon mijn eerfie voorneemen geweesc 
w~s qlij naar die ' fireeken te begeeven, kon ik. 

zulks 
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zulks thans niet meer werldl:ellig maaken zonder 

m'ij en trlijne gcheele bende bloot te Hellen aari 
het gevaar van dieijslijke pest - ziekte, welke de

zelve, beftm!ttede. Ek raadple'egde dan mijhe 
Idouzottanas over 'den weg, dien ik houdcn moe'st 
'(an aan .. ,4e yisch - riyier teO koomen4 want daa·r: 

wilde il? tog aanlanden en daar haddenzij mtnge-· 

noomen mij te brengen. 
Mijne vraag kan' niet misfen hun weI aame

fiaan, naardien 1k hun middel geevende om mij 

langs aen kortfl:cn )'leg aan de rlvier te do en lebo-' 
men, hen eerder gedaan werle gaf en hun dc vrij~ 
heid fchonk weder bij httnne makKers te gaan en 
h unnen tochr te v·ervorderen. . '.' 

Zij andwoordden mij dat de rivier aan de ande

re zijde vari~het gebergre dat agrer ons was, liep, 
dar, zoo it mij op hen wilde verlaaten en de h
ten wilde overtrekken, zij'er voor in!l:onden ' eiat' 
zij mil in twee d:l.gen op derzelver oevers zouden 
brengen , 'dar zij engten wisten, ' doo~ irelke ;rj 
mijn vee zouden vo.eren en dat zij mij, misfchlen l 

reeds den eer!l:en dag, in !l:aat 'Zouden !l:ellen om 
te oordeelen of zij hun woord wisten te houden. 

Wat mij belangt die hen tot hiertoe alto os ge

(r,ouw bevonden ~ad, lk cwijfelde geenzints aan 
hunne goede trouw en ik was voorneemens mij 
met het volmaaktfie vertrouwen op hen te verlaa
ten; maar zoo was het m-et mijn volk nkt gde-

~en. 
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gen. De fchrik kwam onder hen "CJ! zirJ:ekenden 
~ig zoo goed ~l~s verloren en bet " ~~ren weder de 
Groote Namctkas, "die de eerfJ:e den fchrik onder 
ben verfpreidden, het was die blohartige natie,-' 
onbekwnam tot 'enige hulp in l1etgevaar, en ai.
coos gcreed 9111 zig re lanten verfchrikken door dat 
hetwelk nog niet bellond. D~e bijzondere V'Uu-:. 
ren, welke de Houzouanas aIle avon den op de 
hoogten ol1tfliaken, waren voor hUn onophoud
lijk voorwerpen van vrees geweest. Ats men hen 
gelooven wilde, waren het (einen die- gegeeven 
wierden om andere movers te roepen en om hun 
kennis te geeven van het tijd11:iP, wllarop zij ons 
l110esren aanvallen. Dae tijd!l:ip naderde ,. zeiden 
zij, en het was als ' men o~.i.n ontoeganglijke . 

. engten zoude .gebr·agt en verward hehben datmen. 
011S aIle ' den eenen nu den an&~~en zoa ~ermQor-' 
den. . ,. . '~'< " 

Scl;ooi1 deeze vrees mij b~tenfpooTig toe
fcheen, had ik egter orn dezelve te befuijden nier 
dan gunstige teleenen. Oak was het voorzigtig , . 
alvorens eenen zeer hachlijken tacht te ondernee
men, welles gevaaren en bezwaarlijkheden ons 
onbekend waren, te verneemen of il{ nog op en i- . 
ge van mijn yolk konde f1:aat ~aaleen en of de 
fehrik, dien de Namakas blijken lieeen, alge
meen onder aUe heers.chte. 

Ik meetW~ dan dat het verfiandigst was KLAAS 

te 
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_ ie ondervraagen ~ K L A AS, den getrouwfien en 
verllandigaen van al mijn V'olk en am die reden mi311 
raad~man en vriend gewcirci'en. Ik vroeg hem of 
hij, die onger de l-Iouzouanas verk.eerde en alcijd 
'in de gelegenheid was am op hen ie letten, niers 
.gezien '!tadde, dar mij enig wantrouwen omtrent 
hun voo~fiel zQude moeten inboezemen en ()f iIe. 
niet te vreezenhad, dat zij zig door hunn-e [elnen 
met hunne makkers " verHonden am ons in het ge
hergte r.e Iokken en ons zander" moeite te ver
mOOl'den, als zij ons daarln 'zoudcn ~er[pr~id 'heb~ 
ben. 

I( L A AS, weI verre van bbkommerd te zijn, 
zogt mij eerder zelven gerust te ficHeI'!. Hij merk~ 
te met reden aan dat de Houzouanas door het ge
drag, dat zij tot hier toe gehouden hudden, ge..; 
noeg taonden geene trouwlooze ~:mflageri in den 
zin te hebben, !lat zij altoos mee ons trokken ; 
~r van er~!:Wderen verfpreid rum vereenigd, dar 
~jj de eertle waren .om mijri vee optepasfen..,. oni 
t?e.lfs mijn yolk bijteUaan ~ berzij· door hun aan hun 
werk in :ti1ijne legerplaats teO helpen ~ h~zij door 
de grootf:te vermoei~oisfen ce bfaveeren om wat~r 
te baalen in , de lec4!ren zakken? op de fi~i1fie rot
fen','" dat, eindelijk, die vuuren, welke mijn volk 
zoo veele bekommering verw~kten, voHlrektniets 
iln4ers waren dan hetgeen wij hen de eerfl:e reis 
~a.dden zien .doen en geenzints feinen tegens 011S 

iJl~ 
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ingerigt, en dar het in aIle gev!llLen vO'orzigtrger 
wa~ als voo~heen te blijveii leeven dan hun door 

verandering van g~drag nu eenskIal?s in gedagte9 
te brengen dat men hen vreezell konde en hen zou 
kunnen zoeken te ol1twijken. . 

. Deeze r~dellen vaneenen man, zoo verfl:andig 
ah getrouw en o.nv~r[ch,rokken, deeden mij vor.'"' 
koomen mijn ~eflllit neemen. ,Her kon mij wei
nig verfchcelen of de N amakas en I~unne geIijke 
!;>eefden of niet, of ziJ mij vplgd~n of agterblee
ven; ik had vasr . befloren den w.cg te neemen , 
welkcn mijde J-Iouzoual1as wee zen' cn mij blinde
!ing door hen te ·laarcn . leiden~ : O~k was ik weI 
yerzeekerd dar, als wij- vertfO"~kel1, de bloodaarts 
zoo wel als de ande;e zoudel1'~volgen, gelijk oOk 

. gebeurd~. . }. . . 

Geen ander dan zul·k ecn ijv'¢r1K:en onvermoeid 
volk als de Houiouanas was irlr:flaat her te onder-. . & 
neemen z\llk een gebergte overtetrekken en vooral 

di~ te doen gelukken. Wat mij belangt, van d~ 
eetf1:e fchreden, die wij 'er in deeden, af, voria 

ik reed~ zoo veele' rnoeijelijkheden en zwaarigbe. 
den, dar ik, ais il{' zulke gidfen nier geha.d hadd' , 
de onderneeming ,\ ik beken het, voor dwaas zou 
hebben aangezien en bevoolen zou hebben terug 
te ke~ren .. 

Maar dir hadden zij we! gewagt en gevolgIijk 

deeden zij niee dan ons ll1o.ed geeven en ons zOQ 
Teel 
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veel zij konden aanmoedigen. lk zag hen vooruic 
loopcn, de rotfen opklauteren om de minstmoeije
lijke wegen te ontdekken en dan weder terugkoo
men om ons die aantewijzen. Zij vreesden niet 
hunne vermoeienisfen te verdubbelen, als het maar 
diende "om ons enige moeielijkheid te [paaren, en 
zij gebru{kten in dat alles zoo vee! ijver, oplettend
heid en' verl1:and, dat de verwondering die zij mij 
gaven , mij den moeijelijken en zwa:!ren arbeicf 
van onzen tocht deed vergee ten. 

Met onze beesten was het eveneens- geIeg~n. 

Naardien mijn yolk niet meer in ihat was hen te 
lei den , hadtlen wij de gidfen daar mede moete:n 
belasren en deeze waren even ijverig voor dae ge
deelte van mijne caravane. TerwijI deeze ons 
door de holle wegen, engten en poelen geleidden. 
dreeven de andere onze gelaaden osfen over de 
bergen henen. Van beneden aan de rotfen, die 
wij beklauterden, hoorden wij hen boven onze 
hoofden de' beesten door hun gefchreeuw aanmoe'l 
digen; da t verward gedruis, het eerl1:e ongetwij~ 
fe~d dat in die eertzaame wildernisfen weergaLnide ~ 
wierd door alle de omliggende rocfen ceru~ ge~. 

kaats.r. Her verfchrikre de wilde dieren; ik zag 
de, klipdasfen, de hyenas en rot .tijgers ooe vatll ver
t~ vlugten en it! hunne holen kruipen,. De gier 
.ylood door ,de luge, zijne gewoone fchuUplaats 

ver-
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verlaatende en op het geloei niijper 'beesten door 
een vreesljjl~ geluas andwo~rdende. 

De nabijheid van wilde dicren wierd zeer ont, 
rustende in den toefland waarin wij waren . . Te- . 
gens on;~en wil van clkandereri gefcheideb zijnde 
door de wQ12stheid der plaatfen, en bij gevolg bul
ten fiaat om elkaer bulp te bieden, hadden wij al· 
les te vrcezen ', als zij 011S a.ililviclen: Als wi] 
door den eenen of anderen en,gen en diepe ballen 
weg, moesten trekken, dan was 'er weder een an
der gevaar te vreezen. Tusfchen op een geflapel
de rot fen , die fomtijds meer ~dah twee honderd 
voeten fliji boven onze boofden haog waren, be:.. 
klemd, liepel; wij gev'aar va~·' ve'rpletterd te Wor
d~nd00r den val van afgeb(lool}en fiukken ~ die 
door het .gaan van 'degeene 4;fe boven waren ', los 
konden. geraakel1: onder alle;;tte,eze gevaaren en 
die, welke hUlme verbeeldio r.;'}h nog bijvoeg:de, 

1:"~h u 

waren mjjne blodaarwniet genrst. De ondl:elte-
nis was op hunne aangezigten te leezen. Zij .gOI1~ 
gen in diepe fiilte, maar onrustig en met geba~r
den die te kennen gaven wat 'er in hunne ziel om· 

ging. 
Eil1delijk evenwel, met Idimmen en klauteren 

bereikten wij den rng van de keten en het was 
'\7oor ons een aangenaari1 'tijdl1:ip to en de e~rfie van 
den troep, die 'er op kwamen, hun gezrgt verre 

voor~ 
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YO'Oruit naar d:e vlakte wertdende, ell dezelve ge
Waar worden de , aIle beg011nen te roepen even 
'<lIs of zij eene fchipbreuk ontkDorr'l~n waren. 
, Ieder kwam' aangeloopen en tOen wierd de 
.'1JJijdfchap,' aIgemeen. De Houzouanas fcheenen 

-de aIg~1~eene vreugde te gevgele'n. eZij f.chepten 
vermaa'k om mij in de vlakre de kronlkelifIgen van 
den vI oed en he! ge.l:>oomre dat zijne hoorden be'.. 
Q;oomde te wijzen; mijn yolk was enigzrnrs be
fchaamd dar het hen gewantrouwd had en weldra 
gong her V€rtrouwen aIle hunne ongerustheid 
0verrreffen. 

Nu. moesten wij de'!l berg weder af, en wij had- ' 
den dezelfde vermoeienisfen te wagten die wij in 
het opklimmen ondervondenhadden. Maar be
illtlven nat de blijdfchap van her doe! te naderen 
liezelve noodzaaldijk moest verzagten, vertoor1-
-den zij zig wezenlijk kleiner, omdat de -vlakte 
van de rjvi~t , hooger zij~de dan die aan de andere 
zijde de ruimte, die wij moesten doorreizen, ook 
korter was. Ook vonden wij op eenen zekeren 
'clfaand van den mp, in het nederdaalen, eene 
rust - plaats,- die ons deed ilil houden; het Was 
eene aangenaame koele valei, door een beeltjen 
befproei,d, en het was ons des te aangenaamer die 
te vinden; omdat wij tOt nog toe in het midden 
van die lelijke bergen niet dan voorwerpen vah 
ilfgrijzen gezien hadden. 

V! Deeil k Op 

\ 
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Op dit .gezigr vergat mijn volk. -ertde ·vermoeie· 
nisfel1, die .zij ondergaan hadden en die, welke 

hun nog te wagten fl:onden. Zij dagten zelfs nie~ 
meer over de nabijheid van die .tijgers, voor wel
ke zij zoo verfehrikt geweest 'waren. Alle ver
zogten zij mij f1:il te houden en hen den naeht in 
de valei te laarendoorbrengen; ik f1:emd0 'er des 
te gewilliger in omcitlt de plaa-ts zeer goed water 
voor mijn volk en uitmuntende weiden voor OilS 

vee opleverde. 
TerwijI men de tenten opzette~e, vermaakte 

:ik mij met langs her beekjen opte'gaan om de aan
genaamheid van cleszelfs zooln<i;n te genieten . . Na 
. enige ol11wegen kwani ik aa~ eene rots tot eene 
grot uitgehold, in welke her tljnen oorfprong nam. 
Deszelfs ; fri~ en helder Water vervulde derzelver .. ; :-: :~. . 
hoIce en vormde er eene ko1n,. ,' Van vermoeid-. ., .{. 

heid en hitte afgemat kon ik·:w.ij niet onthouden 
van het vermaak re ~eemen van "'er mij in te baadel). 

Dit bad verfriste en verkwikte mij en ik gojJg 
' cr uit Ila mijnen naam op die maagdlijke rots, die 
misfehien voor mij nog door geen mensehlijk 
fehepzel bezogt was, gegraveerd te hebben. 

In den nueht kwamen de How;oZlafUlS met groo
te tekenen van blijdfeh,ap aan mijne tent goloopen, 
om mij te bericbten dar zij eindelijk de feinen van 
hunn€ makk~rs befpeurd hadden. Zij weezen mij 
indedilad , ann den gezigteinder, in het l1oord-

wes-



Westen ., vuuren, welke zij zeiden dat die van 
cene van hunne horde was, en op welke zij door 
de hunne kwamen te andwootden dat zij twee da
gen daama iJ:.l den nacht bij hen zouden kdorrieii~ 

·:Zooroijne bende minder talrijk geweest was; \ 
zou ik h,€t mij tot cen vermaak gemlakt hebbed 
agt dagen aan dat fraai beekjen en bij die zoo koe- f' 

Ie grot, die mij zoo .be~aagd had , te vei:toeven ~ 

Maar de meeste van mijn yolk hadden haast om 
wedel' tOc Mnnent te keerenl Die rivier, die zij 
in het verfchiet zagert, prikkel de hun ongeduld 
en des morgens toondei1 zij deielf~e drift Om te 
vertrekken, die zij daags te vooren hadden lauten 
blijken am bij de beek re blijven. tk fienid'e dan 
in het vertrek en op den middag bev'dnden wij 
ons aari de oevers vart die dvier, naar welke wij 
zoo fierk verlangd hadden; zander d'at ons in dieii 
zoo moeilijken avertocht van het gcbergte , hee 
minfl:e ongevar bejegend was~ 

T oen begomien de Groot6 Nitmakas wedef 
adem te fcheppeb en van hunnen fchrik te aekoo
inenl Den eerilen dag van onzen ov~rtdcht had~ 
den ztj een diep fiilzwijgen gehouden; zij waren 
droefgeefiig en peirlzende eveh als of zij tel' do ad 
geteid wierden; Den tweeden; tdeh zij de vlak
te iIi het oog gekregen haddeh begdniiert ' zij wac 
vl;olijker ce zien en ik fag hen gerust,heid gelll:icg 
Bezttrerl dni e1ka~dereii iiaii he t oor roetefpreekeil:, 

. if ~ MaaF 
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Maar toen zij, aan de riv,ier gekoome~ , hunne 
g.eboorte -lL1c;hc I;>egonnen inreademen en weder 
landfl:reeken zagen die zij lenden, toen omlook 
hunne vllolijkheid en gerustheicl weder geheel en . 
al ; zij ·kreegen voor de eerfl:e 1'eis hunnenfmaaken 
bonding w~er, Men zou gezegd hebhen dat z~j 

op hunnen grond die vreeslijke Houzouanas' ~ 
welker gezelfchap hen zoo fterk had do en beeven , 
lliet meer vreesden. 

Den volgenden morgen waurfchuuwden mij 
deeze dat zij gongen vertrekken qm zig bjj hunne 
makkers te voegen. · lk had nu Diets··meer van hun 
te eisfchen; hunne belcifte was vervuld. lk wilde 

. egte,r die onverzaagde en getr6uwe leidslieden niet 
laaten .gaan ~onder hun een blljk van mijne erken
tenis ,e'l1 ,van mijn genoegen ·Ye.. geeven; maar ik 
wist ni_et wat qun aangenaamstAo'lide wezen. 

Mijn voorraad van tabak wa~;foo uitgeput, dat 
ik zedert' enigen tijd verpligt was in mijne uitdee
lingen, de gl:ootfl:e fpaarzaamheid in acht te ~e
men; ook is dit eene zaale, aan welker gemis die 
fobere men[chen, door hun doolend leven en hun
~e verwijdering van de volkplanti.l1ge11, zoo ge
wend zijn, dat het hun n~ets kost. Om glaazen 
kraalen gaven zij 11iet .veel. Dat zij Hefst zouden 
gehad bebbel1 was een mes; maar ik had 'er bijna 
gecne meer overig d.an, eel'! half dozijn, en bijge
volg kOll elk nice eel) b!:bp~l1, Ik nam dan voor 

vier 
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vier mesfen onder hen uiEtedeelen en, opdat nie
mand te onvreden zoude zijJ1l, kondigde ik aan dat 

ik naar het wit zou laaten fchieten en dat d e vier 

f~.hierers , welker pijlen , digsr aan het cloe! zou~ 

den ko.omen, elk een m~s zouden hebben. I 

Die oefening wierd vobr mijne ca!:avan~ e.ene 
fo ort vari 'feesr. Ik zelf, behalveh ~et vermaak, 
dar ik mij beloofde , ·daarin te zullel~ 'Vinden " zqu 
daarult ;lien tOt hoe verre d.e behendlgheicl van de 
HouzouCJnas in het behrttfdelen hunner wapenen te 

du gten ware; en ~k ljet eene gebeur,tenis. in hun 
geheugen, die hen nag Hmg van mij ~oude kun
nen doen fpreeken en mij aan hunne natie doen 
kennen, ' zoo iI\:, gelijk ik hoopte, nog eens we

def bij ben zoude koomen. ' 

Mijn v'oorfl:el wier~ met tOejuiching ontvangen. ' 
Het fcheen den H~rtentor aileen niet aanteil:aan, 
omelat. bi.j, weetende dat :hij geen zob goede fchie· 

ter WaS, Wal"J t100prt! eeIte;!). def PJijzen. te Winnen .. 
Zoo ik goede diehf]:en 'Vlln ; de Hottlz'ouanas ont. 
vangen had, was ik die meer aan hun. 'karaher .dan 
aan hem verfchuldigd, die, van ' een -vreemd ge
flae 11 t en zedert k orren tij cl in de horde gezeten 

zij11de, weinig om trent hetgeen mij ben'of re Z(?g

ge~ moest hebben. N~ardien hij fuij ~gr~r , n\1r
~i g geweest was in de hoedanigheid van toIle en 
ulzoo hij het voorn\lTIlelijk was die ll.1ij onQerrig
tingen en kqnclighede;!) omtrent de natie gege~ven 

I , 1\ S had, 
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l1ad, l11eende ik hem enige v~igoeding verfc!1l1h 
p'igd te zijn en, du§ beloofqe jk hem een meso 

Onz~ fnapha~nen zijn, door hU);me rigting en 
aa,nleg, wapel'\en die zoo zeeker gaan dat het in ' 

waarhe~d bijna fcl1ande is als men 'cr geen be
hendig fchieter mede is; maar mee den. boog i,s 
het dus niet gefl:eld, en" tenzij de Wilde regt bo~ 
ven, zijl1, hoofd fchi(!t, heeft de fnaphaan - fchieter, 
p~e~ndjg veel hoven .hem voorult, vooraI naar _ 
nlaate l1et voorwerp , op hetwelk men mikt, neer
duikt en l,1a,ar de horizomaa.1e liju padert. 

~n d~~ laatf1:e geval" ~ls hij nie~ , op eenel'l zeer 
~le~nen amand fchier, .vliegtmjne pijl niet regt
.uit; om het doel te raaken m:bet hif dezelve dan 
ee~e paraboql doen befchrijv~n en de rigting van 
deezE; .kromme lijn ' is een reg~1.~ die enige bere-
kening .yereiscl)t. . - ·"1>" .' 

Een and~r begil1ze1 d3!t men'~nnen moer is de 
juisre' kragr, welke hij de pijl geeven ower, als hy 
~i,~ ~ 9f her dod voorbij ~ of te k9rt wiI fchieten:', 

Eene del'de kennis die 9.nver.mijdlijk nodig is is 
de hoog re van de l;>r-Om~e lijn ~ dat is, de zaa
{nenvoeging van de kragt en den amana. 

Om, mij heter te doen yerfia.al1, fiel ik he~ doel
wit o,p honderd ' en. vijfdg- vO,eten amands, De 
k\ein,e fl:~-llal ,{al1 de parabo'oJ 1,I10e~ een derde van 
de lengte vande groo,te mid'de~lijl1 hebhen ,. of, 

lD: ~,~~er<c w,oQl..den, d,~ gr~<;>~f1:'! ~lo<;>gte ~ w~~rcQ,e de 
, c .. \ 

ft.1 
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piji rijst, moet in dit gevaI gelijk zijn aan vijfdg 
voeten. Oak moet dat hoogfie pum de midde!· 

. lijn' van den affia,nd bijna in twee gelijke deelen 
deelen' want anders, zoo de piji verdeI' gaat, 
-. ' I 

villt zij .voorbij het doeI, zoo zij binnen de helft 
tot haar~ ' grootfie hoogte rijst, [chiler de [choot 
te kort, 

De levenswijs die"ik langen tijd gevDerd heb, 
heeft mij enige ondervinding omtrem de theOl'ie, 
gelijk omtrenc de beoefening van die konst gegee
yen. Diegeene van mijne vrienden, die onmid. 
delijker met mij omgegaan hebben , weeten 'dat 
ik dikwijls met eene blaas - rotting zwaluwen in de 
vlugt gefchoten beb , ert dikwijls hebben zij mij 
mijnen kogel op het feherp van een mes, dat mij 
tot doolwit diende, in twee zien fchieten; ook 
behandel ik vrij behendig een boag ; ik heb in' 
mijne jongheid in Suriname, onder de jonge Ca
raiben datiWapen leeren behandelen en ik heb 'er 
mij verder in geoefend op mijne reizen door Afri
ka, zoo dikwijls ik 'er gelegenbeid we gevonden 
heb, en dikwerf is het mij gebeurd dat ik in be
hendigheid tegens ~e bekwaamfie hottentotfchll 
fchieters gedongen heb. 

, De Wilde verfiaat geenzins de tbeorie, van 
w~lke ik hier enige beginzeJen heb opgegeeven; 
maar hij verkrijgt door oefening en gebruik cell6 
behendigheid, die indedaad verwonderlij k is. 

K 4 Wa~ 
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Wat kan men niet verwagten , van li~'cien, die, to ~ 
hun anderhau~ ,en. hunne lijfsverdediging niets. 
hebbende dim h'unne.n bao.g, zig van hunne teder- ' 
fte jaaren in destelfs behand,eling o'efenen. 

lk heb de Hatrentatten uit het aastlijk gedeeJte
in het (ligellleen zeer behendtg in het bebande ... ,. 
len van den baag ge?-ien; maar geen beeft die be~ .' 
kwaam heid zaa ven:e ,gebragt a.lsde l-!ouzouamlS. 
Bij hen is de behandding van bo.ag en pijlen eene 
kanst g~warden en die kOJ)~ t maakt zelfs eell ge-. 
deelte van hUllne hijg~k0t:lst uk, gelijk ik 'gel€.
gcml1ei0 gehac} .heb mij ,daarvan t~ Gvertuigen dacr 
dat fees t , v~n ,qen bg9g,; dat ik ,al'l)mijne .mesfen, 

liet vi¢ren._ . !.J ~, 

H~LdQel ,Wa,,s een ~ril1g, met'1homskoal getrok
ken' ,op ,hen fpint van eene dikJt~, mimOh'l, die ik, 
van den 'ba!)t ha,d laa,ten beroov,¢l'I: ' Ik liet den 
fchieters ' de 'vTijileid ~tn zelve !~ am~nd te kie-. 
zen, op weIken zij zigplaatfen '~ilde\1 en zijbe.~. 
paalden die daar eene fcbreef ap den grond, wel-.:
ke men nlet mogt averfcbrijden., 

Na deeze tOebereidzelen liepeli zij al)e naar de 
bepaalde plaats, rpaar in wanarde en met een 
vreugde galm, a]s af elk naar eene zeekere over
winning trad-. Tae\! kao§ elk in zijnen pijl ·kol\er· 
d,e pijl, welke hij de gefchiktfl:e oordeelde om 
hem die overwinniHg te bezo.rgen, en de vaan;or-. 
{?!en ~ w~lke ?ij in di~ ~eus in acht namen, de zorg-

~\1.h 
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vuldlgneid, 'wiarmecie zij hunne Jliilen, de een~ 
pa de andl?re mazflg.en ~ de oplet:ten..dbei<d, waarme· 
de zij die op ' den Q00g 'ma:ten; en op hl,[ml1e llan. 

-'.den wooge;l en in: evenwigt Jager1\, ,waren inde, 

claad eene zeer aanmerkHjke zaak. 
De pijl g~koien zljpde, plaawn zij die op 

hlmnen boog; 'tpep Zf\g l1]Jem-hen dan/neded1Urken 
met het hoord tl1slchen de knieen als kikvorfcben~ 
dan gil1tsch en herwaarts fpringe}:) als wilden. zi} 

de pijlen van hunn,e -vijanden vel1fuijden ~ loo~ 4Qe~, 

len, op het doel rnikken, de fchJeef nad~ren' ell 
zig weder verwij~~ren en 4ql)~et4 verfchillende 
fianden neen~en, qie mij eerst a,ls aperijen_ voor~ 
kwamen, maar die indedaad 11iet dan waarneem~~-, 

gen Waren am de plaa\fing en den affiand van het 

voorwerp te. meet~n. 
Elk' oQgel1bli.k meende ik, naa:r hU11ne bewee~ 

giFJ"gen, dat zij gingen fchieten; maar dan begon~ 

nen zij eeilS]{1aps weder van vooren af aan, fpron. 
gel~ agter uit en berha:;tlden aIle f,lUnne mikkingel1 
en dikwijls, op bet tij~fl:ip dat e ik het minst veer:: 
wagtede, gong de pijl ar; eindelij.k:, wen alle ge. 
fchoten hadden, fchonk ik her mes den geenen, 
d,ie naast aan het illi<.ld€npul1t van het doe1 gekoo. 

men. was. · ~ 

Met de drie andere gOllg h~t eve1-1eens. Zoo 
dikwijls 'er- e~!ll meS te winl)e,n was, deeden de 
Qyerige Schieters hetzelfde. Maar alzoo, , nan,~ 

K S ~\1aa' 
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maata deprijzen in get~l verminde~den, ieder in 
ijver en wer,kzaam'heid toenam, vertoonden zij 
mij, meer dan drie vierden uurs dat de oefening 
duurde, ,aIle de listen, allede mmden en bewee
gingen van hunne krijgskonsc. 

Deeze vel'"~ooning duurde zelfs nog na de uit;, 
deeling der vier prijzen. Zij, die geenen prijs 
gekregen had den ,- bleeven egter fehieten, en het 
was niet zonder lagchen dat ik verfcheiden hun
ner, na hunne pijI in den zwarten kring gefchoten 
te hebben, ,boos zag worden dat zij zoo lomp ge
weest waren en flegt gefclloten~ hadden, toen 'er 
wat te winnen was, en zoo -:WeJ, nu de fchoot 
TIurloos was. t 

- ;i. 
Om hun nu oak ' te wonen ', wac ik doen kon, 

plaatfle ' ik mij met mijne gr'4ote , karabijn aan de 
fchreef ~ en deed' verfcheiden fcWoten met kogels, 
die allel h.et do~l'wit raakten. 1~ was nog niet te 
vreden met hun re hebben laaten zien 'dar ik b~
hendiger was dan zij, maar ik wilde hen oot: 
'overruigen dat mijne wapencn beter waren. Ik 
fchoot dan op eene rots op vier honderd fchreden 
afflands. Elke fchoot deed 'er een fluk affprin
gen en op elke fch.oot zag ik rnijne Wilden ver
field flaan; als of zij op rnijn aangezigt zogten te 
leczen door welk eene onbegrijplijke toverkragtik 
zoo fnel en zoo verre zulk eene uitwerking konde 
te weeg brengell. 

Om 

\, 
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Om deeze verwondering ten t0P te doeil klim
men, plaad1:e ik hen aHe op eene lijn agter el
kanderen; .ik verwijderde mij tweemaaI zoo vel'1'e 

,'.,van hun en vervolgens eenen doorboorden kogel 
.. bp m:ijn,e karabijn Iaadende en de laading wat il:erk 

maakeri'de, deed ik den kogel al (luitende over 

hunne hoofden vliegen. " 
Dit gefluit, daC zij hoarden voorzij den flag 

van de karabijn gehoord hadden, deed hen van 
verwondering verfi:eld ll:aan. Zij twijfelmen nier 
of ik had het vermogen om mijne fchoot zoo ver
re te brengen als ik wilde en deeze had haare uit
werking van verre op eenen onmeetlijken affi:and 
gaan verrigtenl 

Deeze proeven, bij de behendige fchooten ge
voegd, welke zij mij menigmaalen hadden zien 
doen, ais klein,e vogel~ens in de vJugt te fchie
ten, ja zelfs torren, gaven hun een groot denk
beeld varl 'rii.ijne meerderheid. 

Nil. dus hunne verbeelding 'do0'f men veelvermo
genden indruk van de magt~ die zij mij toeken
den, overmeesterd te hebben, deed ik hen be
grijpen hoe verf1:andig zlj gehandeld ' had den me~ 
,mij vriendfchapIijk te ontvangen en hoe onvoor- ' 
zigtig die hunner Qorden zijn zouden, die mijne ' 
gram[chap door de eene bf andere belediging zou~ 

den d\:1rven tergen.. Ik belas~ede hen dat zij de
~~lve ~,o,uden, wa~rfclllf.uW.el), welle i£evaar zij in 

#9,Q-
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zoodanig e(m gevaJ zouden ioopen :{ 'maar ik kon

digde regelijk 'aan dat ik, overal daar ik eene hor
de vinden zoude, ik 'er mij vrienden 20ude trag- ' 
ten te maaken, gelijk ik bij hen :ook gezogt had. 
Eindelijk herinnel,de ik hen welke dienfl:en ik mij 
beijverd had l;:.un te bewijzen en'ik bedallkte hen , 
vriendlijk voor die~ 'welke zij mij gedaan hadden. " 

, Dit bragt de uitwerking Vo.orc, 'welke ik 'er van 
gewagr had. ABe deeden zij mij op nieuw betui
gingen van hunne verkleefdheid en 'v,riendfchap, 
zoo in hU11l1e}1 naam als ' in dien v!)a hunne rna/{
kers. De v,rouwel} zelve, mij ~ <ie.v<:djerzelen en 
kleinodieen, wel~e ik. haar ge~e~veij ~ bad, ' too

n<:;ude ,deeden mij beg1'ij pen ~ar 4ij het zig toe · 
ef!n' p1ig ~ ;>:ou<;!en maakl:!U diel~draagen om aiken 

den . H Ol1zou/Z1Ilas ,!:e tOon~n \ISlt'~ ~e . blanke lUan ~ 
de v1'iend 'van de,)iaeie was. 'j;,r' 

Die [601't van" erkentenis was'~ij ,zeer aange, 
naam en iK was 'er des te gevoelige'r aan om.da . , 

zij ,. we1ke mij, d.i€ betuigden , geen deel gehad:
hadden in die prijzen van mesfen, welke ik had 

uitgedeeld. :> 

Om haar, dit te vergoeden, v0egderik nog rijk-= 
lijk gefchenken van denzelfdenllarr hij de veruel' .. , 

zelen, welke il). haar raeds g.egeevea had , di,~ 

haar 'zeer fcheenen te behaagen. , Het gezelfchap , 
van de vrouwenvan mijne can\}>;ane had haal' el1i

g~n fmaal\ voor opfch,ik ingeboezel~id. Zij praal-
den 
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-deh 'er mede voor' de oogen v:an haare mann en , 
-die haar ,reeds beminnelijker von den , en ik ben 
overtuigd mat die, onder de andere lfouzoJtanas

:" jnnen voorwerpen van verwondering en afgunst 
' geworden i ijn.' Aangenaame tijdkortingen, be

wverel),de oogenblikken, in welke waereld en on-
der welke wetten moet ik uw verlies betreuren! 

Ik had weI gewenscht den Hottentot het zwer
vend Leven, dat hij aangenoomen had, te doen 
verlaaten. Ik hield 'er zelfs bij hem frerk op aan 
en fielde hem voo'r hem met mij naar de volkplan
tingen mede te neemen; maar hij floeg aanhou
dend mijne verz6eken af. Hij had eene vrouw en 
twee jonge kinderen, van welke hij niet fcheiden 
wilde en deeze reden fcheen mij toe goedkeuring 
te ver<ilienen. Aldaar zijn de aandoeningen del' 
natuur niet' in boeken en daar behoeft geen boek 
gefchreven re worden '.om re toonen war goed, 
wat kw::iild' is. Eindelijk fcheidde de horde van 
mij, mij de hand drukkende en mijne bloodaarrs 
deelden bijna in de aandoenihgen van dit tijdfl:ip. 
Ik befpeurde egter op meer dan een gelaar het 
vermaak van zig van den zwaaren last van vrees 
bevrijd re zien" en dat, ondanks .zoo veele dien-
'{;ten, vriendfchap en vertrouwliikheid, het voor
oordecl ~og niec geheel lJir aller harren had kun
nen uitgel'oeid worden. Helaas! aan hoe weinig 
11angr cen groote naam ! 

War 
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Wat mij belangt, die, verre' \Tah ' de HouzoudA 
nas te vreezen~ het mij tot eene zoete hebbelijk
heid gemaakt had met hun te Ie even en hen te be'" 
minnen, ik beken op nieuW' d~t ik hen niet zon
der weerzin verliet en dat ik in hun niet anders 
gezien heb cJa.n een wakker, arbeidzaam en ver: 
ftandig ras van menfchen, een ras van menfchen; ' 

dnt altoos gereed is om andereh wenst te doen 1 

zonder ooit hinderpaalen te tell en , en in karakter 
en moed hoven de andere verheven,· 

Maar dat mij hen nog meer de~d beminnen en 
mij voor hun vooringenoomen had, was hun open
hartig en lagchend gelaat.' ZbOpanig zijrt zijne 
gewoone trekken dar ' men 'er ,;nooit de droevige 

. ent~ijfelachtige indrukzelen ~n ongerustheid eli 
wantrouwen in ziet . . De Houza~ftna, het is waar, 

heeft fi~rke har~stochten. Als l1Y! fit door gefoerd 
wordt; 'tekenen ' zij zig in zijne Ot~laatsti'ekken op 
eene kragtige en treffehde wijze; maar die buieq 
zijn vah korten duur, en Weldra weder tot zigzel~' 
yen gekGlOmefl; iiet ineri 'er niet meer in dan 

zijl1e openhartige, vertrouwlijke en ongeveinsde 
ziel. 

Ik had bij [chier aUe andere Af1-Ikaanfche hatie
en eene gekke onnozelheid gevonden, die haar in 
verwondering opgetogen deed fiaari vOor de ver
fchillehde dingen; die ik tot mijri gebruik met 
inij voel'de. De Hoftioiutnds hefchoilwden die 

fues 
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met die nieuwsgierigheid, welke een I volk dac 
geene konscen kent, gevoelen moet voor alle de 
voorcbrengzelen der nijverheid en konst; maar 

,. die nieuwsgierigheid was bij hen noch die onno
ide hewondering, noch die kinderachtige be· 
geerlijkheid der andere volkeren. • 

Daar was niets dan mijne wapencn die hen in
dedaad verwonderden. Geduurende allen den tijd 
dar zij bij mij geweesc zijn, waren deeze devoor
werpen van hunne 'aandacht en van hunne ge
fpreken; maar men moet ook opmerken dat ik 
getragthad hun, door de uitwerkingen, den 
grootfl:en fchrik voor dezelve inteboezemen •. 
Nooit liet ik hen die aanraaken en ik wagtede mij 
vooral weI van hun de behandeling en het gebruik 
van dezelve te leeren kennen. Als zij verlangden 
die te bezitten zouden zij 'er misfchien ras heb
ben, en hoe gevaarlijk zouden dan die vreeslijke 
Banditen 'voor de volkplantingen en zelfs voor de 
Kaap niet zijn, die, ongenaakbaar in hun geberg
te en onvcrmoeid in hunne tochten, daarenboven, 
door hUlme onverwagte aanvallen in den nacht, 
onwederfiaanbaare vijanden zijn! Verfcheiden 
maalen beb ik mij verheugd dat deeze natie eene 
van de arm fie van Afrika was en dat Zij, van aIles 
ontbloot, niets in, den handel tot ruiling aantebie
den had. Zonder dat zouden die volkplanters , 

. die door de woestijnen gaan zwerven, misfchien 
to t 
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tOt haar dQorgedrongen zijn. / Mis[chien zouden 
~ij haar kruid e~ wapenen verItogt, ten min!l:en 
zouden zij haar ' de begeerte naar dezelve ingeboe~ 
zemd hebben. En wie weet; wat die begeerte ' 

zon vOOl'tgebragt hebben. 
Die vrees\j.jkemenfchen zijn egt~: degeene di~ 

mlj, van aIle de 'Afrikaanen, het meest Hefde en 
acbting inboezemden. Zij zijn het, met welke 
ik zonder vrees zou ondernoomen hebben geheel 
Afrika doortetrekkeJ1, als mijn goed geluk mij 
hen eerder hadd' do.en kennen; enzoo mij de om' 
flandigheden ooit toelaaten de ,onderrieeming die 
jk met zoo veel vei:driet heb moeten laaten fiee
ken, wedel' optevatteb; zuIlenizij de eenigfie zijn ; 
'welke ik meek zal pee men , ¢n de eenigfte, naar 
welke ik terfiond mijne koel·s ·i a! rigten. 
, Het' vermaal~ , met weI k ik n~. vim hun fpreek; 

moet 'doen begrijpcn met wel~_een' weerzin ik 
hen verliet. Geduurende her ov~rige van den dag 
gevoelde ik een ijdel, eene verveeling. Her wis 
als of mij iers ontbrak en mijn verdriet vermeer. 
derde nog door ' de blijdfchap die hun verrrek on· 
del' verfcheidene mijner Horrentort~n verwekte. 
Zij triompbeerden als of zij hun geding regens 
mij gewon1'l.en hadden. poor her verrl'ek der Hou .. 
z ouanas meenden zij mij weder noodzaaklijker te 

worden. 
De nacht maatigde deeze onbefchofte blijdfcbap 

ehi~-
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enigzints. Bij het"vallen van den ivond zagel1 
wij vuuren twee bf d~ie ' mijlen van ons af nan 
onze regterhand; en toen daillde in eens die' toon 

: van iloulllrioedigheiil; en de bemaauwdheild nam 
~eder 'eenen aanvang. Waar[chijn1ijk Waren het 
[eincn vl1l1 verkenning, welke de 1fouzouanas, 
die van 'mi~ afgegaan wa·ren, aan hlmne rna.kkets 
deed en. Maar de fcgiju.' ,van Honzoutmas aileen 
was geno.eg o~ dem rc'hrik onder rt11~ne hel1d~ ce 
brengen. Zij twijfelden niet of het was w/lder 
eene nieuwe hOrde} Qoor welke wiJ weldra aan
getasc fionden te worden. Ge.vo}gHjk waakten 
zij' alle geduurende den nacht, terwijl. zij 'Zig 
beangst maakten en met aHerleie kw.,a~4e gisfin
ge'n kwelqen. Ik, om hen voor hUI11'le;fn,qrkerij 
te firaffetl ,,: lIe~ hen in Bunne dwaalihg. fIk hield 
mij zelfs als of ik van cle~elfde gedagten ware 
omrrent de vuuren,en ,terwijl zij zig ongerust 
maaktei:!, gin'g ik mij in mjjne tent g€rust: te .£laa-
pen leggen. -

. Deeze ~.hgeruste hacht vel'meercterde fl e.chts 
het ongeduld dat hem bezielde 0111 t'hi.liswaarts te 

keeren. Als ik hen badd' Willen geloQven, zOli 

ik, reeds des- anderendaags op reis gegaan zijn om 
laNgs iien kottfien weg ·naar rnijne leMrpJJlats aan 
de qranje - riyier te ttekken. Maar ' ik was de 

aal1genaame dagen nog niet vefgeeten 1 we1h ik 
vool'he,en aatl .11et sovenst gedeehe yan de rivier 

Y. D ecl. L had 
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(bad ·d60rgebragt en i'k wHcle de z.o{>'inen 'van eenen 
[vIoe,d, die mijz~o veele vog.<flen VOOl; mijrre ver
I zameling 'had , opgeleverd en die, doorJ zijne wek 
I den en aOOl' ziju water, ~Hee!1 mijne os[an 'van 
-de gr00te vermoeienisfen, qje zij .ondergaan Irad
den, ken, 'erfieIlen; zoo: :Jal;. niel: verlaarefl.· Ik 
befll{!\@!r dati "er Cllneh 2feketen'Jij.d .1aiJ'lgs.re .tr.eJ{.: 

' .If,(30~ M~reed6 den~-eff1?e'ntd.ag=betl:eedd"€. ik zes.tiur~n 
-m6li d€tiz~l't{~!l< te vo:l>geWrfiing.s-.z~nenloo.p en al-
-'Ie zijne ~ktoffkelinge:ri.' f' J:";v ,i 
-: , ~ie 'lee~fte ~ag',lDe'Z'0rgd~ mij 'reeds verfchei-
rlilel'l n'leu,we ... foor,ten 'Vafr\rog{fle~ ,_,.en Ib*onder
~Ilj~( ~~ne ' vel'fch~ideN'lreidA~lI~lden To.ut:;tco:;.';v~r. 

,'fdlii1end'e van dfe, weike::ik iiil het J~tl'd derE;;u~ 
tenik'aY g-ezien had. [De Jlo:!g,ende dagen was bet 
he~Zelfde, Elke dug. \lertd~~f!e'j rnij v-el'maa.Ken, 
Ol'lti<.'le~IPgen ~en aal'l.winlfiftgcilL',f ,-; ? , ,-

, (,.. .! -
Op1eene 'Van mijfii! 'IJ{iigee~ r~,@t ik:l:eel1. .mon'· 

fieraehtig wild zwi-jn; ~ Hat: gifh~el vaolll aUe foor
ten van v~rkens die bekend zijn verfc.hi!t. D~~, 

in l1"lamSl;van eet1 pmHige:n fJtloet 11e hebben, heeft 
il1teg@iHi'@e;) e<men z~@t~bteeden, ,die 'viirkantJ aan 
bet' eiad .is, 'u@tlleef.lf Wl~rne ooge'tJ, die niet :ver
re va~~ a'lkalJ'd~l'en, nier diep 'en bijna boven op 
zijfll voorhoofd f1:ann! :' Ter ,wederzijde ~ de kin
nebakken' fiaat ~en 'kraakIDeenig en dik vel, dat 
£Ide d'tiill1'en lang' (m bre'eQ is. · In den .eerf1:en op· 
flag 't ou men die uitw~sfen voor de ooren van her 

aiel' 
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dier homlert ; ,eri te meer dmdur: de oorep, tegens 
den hats die, zeer kortr is; aan liggende; nog ge'"-
deeltelijk vel'hoi:gen zljri door Ze€l' groote maa· 
hen, welkel' borflels; ros ; bl'uin en gLlaad waehtig 
van kleur op de fe,hodderen tot zestien duimen 
leugte 'hebben. OnnUddelijk onder die valCehe 
ocire,u ziet men nog tei wedel'Zijde een beel:jaeh~ _ 
tig -~id1:eekzel, dar meld dan een; dnini v,oortiit~ , 
ficekt, die het ,diet dieneri om regts en links; 
' te. 1ban; her b~eft daaren b OiVen vier ,flagt<l/nden 
van de::n iart vanyvoir, twee In ied~r itadkbeen ;, 
de bovenfre, i even, o£ agt d1!limei11an g~ 1 tijn' aan 
hun begin zeer dlk erieindigen ,in eelle ftdmpe 
punt; zij ziju gegi'oefd en il:eeken iiit ' de:- lippen 
koomende naai boverr; G,lie ,in' .het onders£-'kaak
been zijn iweei kleiner er.1.ltg:gen zooda'1'l,j!g 'tegeFls 
de groorie, ' a1s de be1Lgeflotell is dat men- deu l
ve alsclan iJegts voor eener.i enleelei1 flagtnln1 zoti 
tlanzien, ;De kop van d1t · iwijn vettoout eert 
waatltjkafCdu:1Welijk V60i'Werp; in 'deri eel~flel1 
opflag v'ind I meti jet 0vereenkdmst ei1 eene tref
fende gelijkenis in met dien van den hlppopota.: 
mus, die' weinig minder lelijk is. De naamrol
fchrijvel's, g€woon de Hatuilr flechts te ii'elL nait.rl 
de- regeldn, · die zij vimgei1:eld hehben ~ , zuli'erl 
in dit di'ev g€en wild i\~~}Fl eikem:iei1; w::itit, He· 
halven iij¥! In'eeden [l'lbe~, ontbreekt het ook 
fnijatanden in de twee kaakebeendenm. Oil clariks 

L '~ zlj-
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zijnen uitgcranden fnoet wroet het ·in.den 'grand 

om 'cr wonelen urt rre haalert, welke het tot zijn 
vocd~el gebruikr. _ Het is zeer vlug, fch6dn zeer 
dik en vet; het loopt zoo fnel. dat de Hotten
totten hct de IlardlooplfF noemen ; Ik zal op 
eei1,.en andcrel1 djd meel' vaf1 dit belangrijk diet 

fpreeken. lk plaats ondel'tusfchen hier de af
beelding van een ' jong van die [0 art , dat ik ill 

l11ijne vcrzameling heb ,_ omdut die, welkc B U F

FaN, vo-lgens ALLAM/>;ND van het dier ge
geeven he~fE, niet naauwkeurig i3. 

-N:1ard~eN ik uoeh de 'aorfjpwng nodi den mond 
van de f/isch • riyie-r gezjen heb, l\an ikniet zeg-

,
" 

gen hoe zij loopt, en ik h0ude miJ, ten minfleF), -
war den m.ond belangt ,. aan cde -;j ee - vaarers en 
~~-rdrijkskundigen-. Ikza,L flech ts;:::~m~merken dao 
het in een. laild, dat zoo doorfl}'e~(m i,s ais Afri
ka, eene_ zeer, m0eijelijke zaak !~' eene rivier , 
welker loop enige uitgeflrektheid ~eft, naauw
kearig nategaan. Dan loopt zij tllsfchcn fleile -\' 
bergen door, of verdwijnt onder rotfen, dan .'
flort zij in watervalIen, die zig dhkwi-jls van mal-

, kandercl-l verwijderen en zig niet wedel' vereeni
gen dan am weder terug naar de oorfprong del' 
rivier te loopen, en het is zeer bezwaarlijk de
zelve door zoo veele hin~erpaalen tev01gen. Om 
daarin te flaagen wcet ik maar een middeI; die 
zou we~en ha~j' aan han,re oorfprong te zoeken-

en 
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en haar _ 4an volfl:andig te volgen, zonder haar 
ooit ui t hee oog re verliezen. -NIdar wie zou het 

d\1rven onderneemen,? en zou dir hier zelfs doen

lijk geweest zijn? 

I3ij mijne dCl'de legeJing aan de l:iitier, her~ 

keu<;lel1 mijne Gt:oote NamakaI e~e zeer hooge 
keten bergen, well, er weiden zij mij zeer roem- ; 
dell -C11 daar om die _re,den,,,, zeiden zij, bijna ai- _ 
rijd enige horde -vRu-llUnne vatie wa~ D~eze 101 -
wiringen na.icien een doel en ·heE was _niet maeije

lijk te raaaen; dan aizoo 0it doe! met het llJijn 
overeenfl:emde, lier ik 'J!r mij zonder mocite toe 
ovcrhaalen, Derhalven opgebrooken. ziJ la:de, rig
tede ile mijne koe):s lang'S de bergen.. Wij kwa

nlen hi.;:wee kleine dagreizel1 in e~ne aal1gel-1aame 
valei, -door eene ont-z.agcheljjke menigre---mimo

[;1S in vollen bloei befchaguwd. I Wij vonden 'cr 
ta!rijke ku,dden, dar (DnS t,Po\lae , dar cr. eene hor-

in .de nabullffchap moesc ,wezel1. ," l) 

De Namakas met K L A AS v00rui~gegaan zijn
de 0111 mijne komsr te berichren, zagen, wij wel
drn de geheele horde ver[chijnen . Op dit gezigr 
wonde mijn yolk eene gekke vreugde. lY,fcm zou 
gezegd lilebben dar z ij, moordenaar~ oJl tkpomen 
zijnde, nu . befcherme!'s v9nden, die, hQn hUll 

, leven verzeekerd~n. _Zi-j , wensch ten_ elkandexell 
gel\lk; zij 'gaven de nieuw 'aaH.gekoomen·en de 
hand, dnJ!kt~n hen aan de bOlSt en overfielpcen 

L 3' hen 
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pen' mer vricndfchap - betooningen, ' " At ·hadden 
. ~ij hunne 'vri~nden en nabef1:aal1!'ien geweesi, zou
den zij nie~ !Dee!;. blijdfchap ep verrnkking heb
ben kunnen toonep. ' De fchoone weiden, die 
overaI den voeL van het gebergre bedekten, dee
den mij beOu:;.tel1 o~ ~pige dagep bij de horde 
doorrebrcn"gen. 

Toen mijne tent Qpgezet wa~ ,kwam bet Hoofq 
van de bQrde mij bezoeken en hij ' gaf mij ' zeer 
goe@e tljding van mljne lcgerplaats aan de Oral1je~ 
rivier, daar, in mijne afwazigheid, niet5 onge
lukkigs was vodrgevallen, Hij had qj~ van eene 
ander~ h(!)rde, die 'cr vee voor t;tbak was gaa~ 
vermangelen,! l-Jij zelf 'ZOJ:l weI gewenscht heb- ' 
bep epige fiukkep van het zijn ook mer dat zelf. 
de oogrnerk daar henen te zen den , omclat die ' 
waar .in dekiaa1 g~heel ontbrak ~:~ 111a\lr daar was. 
eene zaak qie l1em ~n gefi~<lige on~nl~theid hield 
en bern belettede zijne niet zeer tajr~~e oende te 
verzwakken, . ~oOf een 'Zeker geLal manfchappen 
attezenden. 

?eden enigen djd haaden een Leeuwen eene 
Lee uWin , zig digt bij de horde in een zeer dik kreu.,. 
~elbQsch <lar hij mij to on de , koomen nederzet
~en, <Zij hadqen getrllgt hen daarult t~ ·verneste

len, maar te vergeefsch '; die wiide'dieren waren 
~n bezie van humie fierkte gebleven. Elken nac'ht 
~w~men zij ni~t l\n~en de K~dden aanvallen, .maar 

zelf~ 

) 

:. 



zelfs de memfchim en ii0g den laadl:en .nacflr ' had~ 
den'zij eenen os wtrg.geroofd. Her· dpperhoofd,. 
v{)l hoop en vertrouw,€·liIl Glp'mijne VUlk· wapeNen ~ 

. was rlaatO'lIl zee. verh,eugd o\!er mijne k01119r. Hij 
tJad mij dadk mijn 'brest z<ilUde do en om 'l1errvun 
eene vreeslijlw plaag tre verlosfen en' hij. rwijfelde 

.'. .. 
niet of het zo~ IDrj. . ~efukke1il, Z0'0 ik her ilechrs 
wilde ondemeemen.r ( .>. ' 

Van de [woe midct{lJ()U, !Jwejkre die' goede-'men
fchen mij ,VOOI 'fi€llcilen~o!iThiheo~ te y,enp'liohpm, was 
'er een dat niet in milj"fule.1 ma,gt: wa;s" du'" v.an d~ 
tabak • . Zeden een~ljflOO:l1d wa's,mijJfi NG1lloop half 
rannfoen. Ik haw..zeillfs"nier genoeg:.J Ollffri.g voor 
.hergeeal rnrj no'dig- waSirvotlllJ her ov€nrge Jlan ee 
reis en ik wilde I1'hh ! db door .een:e Kwalijk ge,. 
plaadl:e miIldheid mijI1J¥olik' ruff te ·wa:rwjjten zo·a-.. 
de ,@elrad' l<lebb,el1l1at ~)(1~1(l .fl ")·b€roofd, dt1au<'van herr 
geen IDUillJ!''toekwaru .:'6'iit' o'er 'ven . hurrne. k<f>sre!ll 
vreerndltl~flg'en' mede;~ mcrfchenke\lJ ,"hl' ,.;. , • 'J 

Het'~~l lii'Jij 'ligt~r ~d1 h~de dicNst telldo'en i'~l 
hergeerP &e rwee rf<,eeaw.eih·' raakte; Im'aar 'dk veo. 
eischre v.ee.~ omzigtilJjl;htlild -en voofzorg,;; Hnnne 
halfl:arrjghe-i'a om 'in h:et; lkre~tpeb&oseh tel blljvere, 
ondanloSl ' ail hetgeen men; gedaan' had Jom, hen' 'er 
uir .re drijven, deed mij denken dar zij jongen 
hadden;.;,"e~ deeze omftandighei'd rnaakte den aan-
val zeer <g..e.vbrtiJijkt ' I""" ~"-f c.'" .7..,' 

De~ze di'eren ~ die in' a'file andere. omfiaiiJdighe . 
L ... den' 
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den reeds zm~ vreeslijk zijn, zijn in deetevan 
cene woesthe.id, w,raraan niets we'e-rr&an kan . 
Door de behoeft.e v.an Runne jongen re verdedi. 
get! en te onderho'udenaangevuurd, vreezen zij 
geen gevaar en zouden zig tegens .eeti geheelle .. 
gel' verdedig~~. Her is bij 'hen ni~r meer moed 
aileen, het is woede en dolheid. 

-Ik beloofcJe desniettegenfl:aande hen niet laater 
~an 's anderendaags te zullen aantasten en ver
bond mij om hen zoo ,nie~ te dooden tep minfien 
te dwinge~ zig te vel'Wijderen; doch, aangezien 
de dikte van het kreupelbosch, en demoeijelijk
h.eid van diet) il!1;nval, v,orderde ik ,dar., . behalven 
aIle de mann en die tot mijne' qara~ane'~ behoorden . 
en welKe ik meende te gebi-uiken .,' aHe die van de 
horea :zig ook bij mij' zouden- v~egen. Geduu· 
rende den nae-hi liete~ wij ' zeer: ;: grQote vuuren 

rondom ans branden en wij deedf9.· va.n tijd cot 
tij d losbrandingen ~~n ons geweer. :peeze voorzor
geo waren niet nodig. D.e twee '<~erfcheurende 
dieren hadd.en het over[chat van hunnen QS, <:lien \ . 

> 
zij den voorigen dag getoofd hadden, te verflin_ 
den en vertooBden zig.liIiet, .ma',lr deeden zig ge. 
ciuurende een groot gede-eIte van den nacht hoo
reno , 

Met het uanbreej(e.l\l VaFl ,den dag waren de 
mannen van de horde reeds o.p de been en . aIle 
wet pijIen f;o .we,rpfpietfen gew(lpend , wagteden 

zij 
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zfj niet dan 11aar mijn bevel am naar den i1:rijd te 
vliegen. De vrouweh zelve ell de kinderen wlil,.. 
den ook mede wan'.- minder, 'lne,c is waar om.:tt 
vegten dan om hunne nieuwsgiet;igheid te voldoen 
en in on,ze overwinming te deelen. Ik hoorde de 
LeeJ.l:wen nog in hl!lnne frerkte brull~; maar wel7 

haast_deed de! dag hen zwijgen-; de zon kwam op 
en de diepe flUte , die wen rondom hen ~eetsch,. 
te, was VOOl" ons-,het teken ~ot het vertrek. 

Het kreupelbo~eh Jwn omtrent r:wee honderd 
fchreden lengte en' zestig ' fchreden breedte heb
ben. Het beiloeg eenen gron-d die langer was 
dan de omliggende zoo dat men, om 'er in ~e 
koomen, naar. de Iaagte moesf gaan. V~~r, htjt 
overige waren- het n,iet dan dbmnen en ftruiken , 
uitgezonderd ' enlge mimofas, dje in het 'midden 
fronden. __ 

Die boomen louden, zoo ik 'er ' bij hadd' kun
nen koomen, -eene gunil:ige plaats voor den, ,a an,. 
val voor mij geweest zijn. In derzelver top ·klim .. 
mende zouik daar in veiIigheid gel,eten hehben 
en ik zoude twee diet-en op mijn gemak he.hlJen 
kunnen fchieten; maar 'het zou z<;;'Tf onvoorzigtig.; 
van mij geweest zijn door het kreupelbosch r;te 
dringen om aan de boomen te koomen-, lJaarqi$!l1 
'ik niet naauwkeurig wist w~ar ,het r Iege,c w~~~ 
waarin zij zig;vel'borgen hidden, en _bi} gevolg op , 
mijnen weg befprongen ,Zou hebb~n kuntfen· "~tJt,. 
.dlln. L 5 Naar-
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I Na,ardien ik dU/pde cw~e '~reeslijke dieren niet 
iR hunne frerkee R10~ aanrasceJ;},,."< l'J!loes«ik beproe
ven of ilk hen 'e.r-..uic. konde jaagen; want her zou 
tJlloeijelijk, en zelfs onmoge]jjk .geweest zijn tOt 

hen re dtirven doordringen, >J:laardien~ de frruiken 
zeer hoog er. dtigt van 100£ waren en dus mijne 
f«hierers geene ruimte zouderl ge'bad hebben om 
de lange fnap'haanen" met welke -zij gewapend 
'waren, re behmnaelern en merde,;elve<aameleggen. 
lk belloot dan hen, zoo we} ' als andere Wilden , 
vim amand t(ilr amand, ' op Noogte rondom net 
bosch te plaatfen" >zoo dar d~ Leemfwen zig niet 
naar dll vlakre zoud(!n kunilG-n h~(!eV'(fn zQnder 
-gezien te worden, naarditm -jJ{ o~ertutgd was~ dat 
wij, zoo dm wij hen (1'1 het v-fa;Itk.e veld hadden , 
de frerk£ie zoudim zijn, en' wgfcira de overwin'
ning zoudi;!ll' behaalen. ,;",. ',. 

Naarruen :niemand der Wild:wr·iD het bos~h 
durfde doo~dring~n, bedagten · ~. :tlle de osfen 
van de horde '61' in ,te jaagen. ",. 
, , Toen wij ieder- op on zen post f1:omden en van :', 
onze wapen-en v00rzien ' dezelvtt~ tot fchreten ge
,reed hieldel1l, jo~g men de osren' vooruic, en met 
flagen en fchreeu:wen dwongen wij hen liet kreu'" 
pelbosch in te gaan. Ie 'ze.Jfden tijd iloegen mijne 
,homden aan; om de Leeuwen ,te verfchrikken ~it 
te noodzaaken.1 Jet<uir te ,bomen, lif!t ik verfcher-
den pjt1:oo1- fehooten doen. _ r;(;" , 

De 
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De oSlen, bunnen vijan'd weldra op' ~en reuw 

bemerkendei g"ong@n agteruit van fchrik eli kwa~ 
men weder n~tJ 6nS t'Q~ loopen;. maar dQor 0I1SJ 
gelchreeuw;" door' het geb.laf 'Vltnt de hond-en ~eli 

", het gedruisl-fan ons fchierteweer teruggedre\retl if. 
. ~n ged'\yQngen wordeade zig weder <in de fierk"u0 
te beg~e~en', wier den zij wQedenC!le, ftootedetl~ 
elkandel'en. ef) bcgonnell <D.p. e~·ne y:ervaarlijl):e . wij -l 
ze re bulken. . ~ 

De Leeuweh wieFden 'ook ' verhIt op het -zien 

van het gevaar. Hunne woecl0- uitede zi'g in ijs .. 
lijk brullen, Men b(;lOrde hen d'aA. hier dan daar 
in het krel'lpelDClscq zonde,r datJzij z.ig ergens bloot 
durfden vertoonen, noch tot otis doordringea. 
De fchok van \ rWee legers geeft' geen grooter ge": 

druis dan htll'll1e 'dreigende fiemmen, vermeflgd! 
/ . 

mer her driftig gefchreeuw del' jagers en hondeul 

en her woedend gebu'lk ' de; 0s1en. Dat afgrij6-

lijk muzijk d'uurde een gedeelte van den o~tenclJ 
en reeds beg0n ik aan den goeden uidlag van OJ.1~ 
ze onderneeming te waNhoopei1, wanneeJ; ik eef1sJ 
klaps aan de overzijde een doordrirlgend ge
fchreeuw hoorde , dar terRond ~an eene fnap: 
haan - [choor gevolgd wierd, die mij deed rriWin7 

i: Maar or den flag volgden thiland ' een vreugde. 

gefchrei, dat, langs den kring 'herhaahl wtJrd~~r.:: 
de en van mond ,tell? mond 'tot-inij koome'iiae ~ iInj' 
eene oven\ri~nifig ;tankondigM. r'flJk 'liep 'nna-r ~ir 

plaars 
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plaats en vond de Leeuwin zielt09gend,e." Zijw,as 
eindeIijk uit haate fl:erkte geJwomeft~n was woe
dend op mijoe b~nde toegefchoten; luaar KLAAS, 

die op dien post fl:ond, had op haar ,gevuurd en ; 
had haar door en door doorboord. . Haare mam
men, fchoQl1 zonder me.Jk . waren g~zwoI1en en 
fleepoen, dae een teken was dat zij jongen had, , 
die nog zeer jongwaren en dat ik mij in mijne " 
gisfing niet had bedrogen. 

lk kreeg in ge.clagten haar Iighaam te gebruiken 
om hen uie het kreupelbosch te lok,k!'!n. Met dat 
oogmerk liet ik bet fleepen tot op eenen zekeren 
aff1:and, daar ik het .liee liggen ~ , niee tWijfelende 
of zij zOllden her op ' het fpoor ,naderen en den
kende dat het mannetjen hen mis{cbien zoude vol-

, gen' ,om haar te wn!eken of '~m helil ~e v.erde-

digen. . <" 
Met d~t oogm,eJk deed ik cnf~~van de jagers, 

die regrs en links geplaarsr waren4,.digter bij mij
nen nieuwe'n posr ,koomen en wi] gingen derrig , . 

, fchreden van het lijk fl:aan, gereed om op de die- ~'. 
ren te fchieten, zoo zij naderden. Maar mijne 

. lisr was vrugteloos en wij brag ten te vergeefsch 
verfcheiden uuren met wagten door. ,-

Het is wanr; de'! jonge Leeuwen, ongerust dat . 
zij hunne moeder niet' m,eer zagen, liepen in het 
kreupelbosch al knorrende herom. Her manner
jen zelf, vap hun gefcb~iden, verdubbelde zijn 

brul-



V A 1t AFRIKA. 

bruIlen en zijne' woede. Wi] zagen hem eenen 
oogenblik op den zoom van de flruiken verfchij
nen \ ,met vuurige oogen, me't opffaande maanen 
en flerk met zijnen flaw tegens 'zijne zijden kldp
pende; maar hij was ongelukkiglijk buiten fchoot 

, van IDiJne karabijn, een van mijne ,agers,.. die 
betcr geplaatst was, miste 'hem. Op deeze on .. 
behendige [choot verdween hij, en, _ hetzij hij 
vreesde eene' Zoo tiUrijke bende aIs de onze' aan
tetasten" hetzij hij zijne jongen niet wilde verIaa
ten, of h€-tzJij hij-ligt'gekwetst was, hij vertoon
de zig niet meer. Schoon deeze Coon van die
ren, als ziJ 'jongen hebben, gelijk 'i!{ gezegd heb, 
woester en 'onverzaagaer zi11) ' dan 'iri aUe' ahdere 
tijden van het jaar, zijn het de mannetjens, ; in 
die ornflanrligheidl , egrer nooir 'zoo tl:erR: aIs ' de' 
wijfJens en dellze waarheid is den Wilden ook 
niet onbeI{end" i" 'I " 

Na tlil' vetgeefcn gewagt :te ·neboen- en aan deri 
Uitflag va~/rnjjne n~t wunhooF>!mde ,r bel1bot ik 'we
der tot mijn eerfll! ontwerp 'overtegaa·n. Ik zond 
dan iedcr weder naar zijnen post en' wij beproefdea 
9p nieuw de osfen in het' kfeupelIrosch te jaagen 
om 'er de . Ieeuwen uit te -ver~estelen ; ' maar zij 
~aren te zeel' verfchl'ikt. Oeen ;hut-mer wilde 'er 
in en ik waS. genoodzaakt daarvall af te zien, 
fchoon mijne honden, door het bloed van de 
Lecuwin, d,ac zij gerooken badderr~ verhit, met 

zeer 



z~el'j'ye~l ., d1:ift aarrtlo~gen en .eene,. ,groote ve1'-
WQe.shheid rroord~n.) J ,. • C) 

f" Wjj ,ha>ldelll.e.ep'g€deeJte yap .si~!'I ;pag a:m onl~l , 
-~gt pef1:eed. De Zon gOTJg Q!1€lhl". '!In; zij lOU nu ' 
g~y:aflrlijker w~\den~ 1 ,~;NIij pas.C-f¥aI1.dnt het voor
~tg,tigst lou-tie zij,Jil m}. d~tl:J aflis\¢lt~ ~e denken en 
onz;e, ~aa~e qver.wj:D@i~g ' !\Ot . cl,ep volgltI!d,en clag :, 
Ui.ttefielJep. (, '; 'J' (" f • 
t" \. ' ," ... - . 
, rr ,p~ ,Wi1d~n .l?ragtttn ~e Leeuwht ~a~r. de Kraal ~ 
~m. ,~g op de?:e~vN~' vergasten: ' ,Ik wilde llaare 

,h~d '~~'!'laarel} . elli liet haar die eerst ffh.aalen. Zij 
~~ vie~ ~oe.ten, vier duimen en ~es- li;jnen h06~ 
f:tn. ,he~ vQO~f1:~J en. (~n voeteI) ,ag! ,c:rt!im;en lang1 
¥'iI!P.' (qe ,pun.t ;Vll/1 del~ , {nk)et t0 ~,h~E e-jnde van den 
~e[~. . "u J J": ,,':,: ('i~ JJj:' ' 

, ) tO~1} he,t 6ii~r g~~Hd was, -lQug. K vA A s zig 
Jl~~Ullrlijk ,hetry~l · onL _ .o,m be~J:ijailr de Kraal, te , 
draagen ~ bij wi~l'd door de ga~frc:;h.e ho-rde met 
!Qejqjcl:JiFJ.gea ver+j'!lsl~ iNj, zel£ Jtad",:uls. een held 

o"afU" henen. Ik Q:.c~houwde _gjctil ni~~wen Her:' 
\:p).e-s en hge veq'e)k-~k "lin d~Neme~rQhe Leeu- ' 
lWeI) w:rwtJ~~x~ '\Y'!§(;'qwas Ide gelhl<.eni~, egter zoo 
lJ;~r~ ~f!~, ik ,mij~e.w6I!1 ~etasch~;:defl!iget f1:appen
ipend~ ~i~deR onpe-r ,d~t fees~',. ,d,at . waarlijk van 
de Grieken ve.tni~wd fcheen., ' Zoo mijn KLAAS 

piet aUe ',' de eerbewljzingen vah den zoon van 
l).,Ljp JYI EN A ontving, was het deokUjk omdat een 
:nl.agtiger . Gqd ,zijneHlagen befticl'd had. Ik had 

oo{(, 



-00k enig· de~raan 'het plan van den aanval et\ ik 
wre.rd ook 1,n.dedaad met Ioftuicillgen en dankzeg .. 
gingen overhiadel'l .. I , ,; d' j -, ", r ( 
- , Her opper@0fcl verzogt mij u:iFn:aam van .. d~ 

'~horde , al;c; -eeN" 'blijk van liaa1"~ :-@tltentemis'f 'Viet 
, fchaa;ptm en 'erwee 1dsfen. aante-'\il~rtl~R1~ n.: nainJQe 

fehaa:p;n Mn'~j we1fkr0ik' te:rlR(§h'd~~lier {lagten 'Om 
bij her feasc i,(je v0egen 'dar men met de Leeuwil1 
frond te h0Udig,;- hufa'r -de "t-w€€lf bsfen liet ik· aan 
1(; LA AS l ' dte'.deMl~e ·i.flded'.iad (w~} 1i~'VVonRen'Jha<L 
In her eersr .weigertle hij de~ve( ,en'"1iield 'e); zelfs 
fierk op aa!lil dat ik' die zOlld'e1t:teelrreo. Maar eoen 
tk hem V00'r' oogen haa gefi~t1"' ~\it zij ~oor ' den 
d00d van de L.eeawin gegeeven W'aren ~n dat-die -
dood zijn werk'! was, aarfelde 'hij taiet meet; 'oIll 
d~2Jelve aantetreemeta. ~,· "e,1 1;,;1 j" "_ ",. 'G" 

.f' D1t i gastma~I was des:!te 'aang@naraffier''Omdllt h~c 
gtootendee1~ ,. t)(~ftbfid wt h' t €lwr~ <lat ~t>oJve€l 
remade v'erogriaikt ha'd. Ik 'deelde; V0'Ol!Zee:ke~ 

fllet ' ill d~nima~k der gasten' V0&~ ltl'at ~vleesC:~:~ I~ik 
proefde 'erJcgtei van en -v6nav hetff.legte'f&i~ rtiF 
ger - vleesch. .W,' ,', ]f',,, I 

Na den ma41tijCJ beg0ntle~ ae V'ermaaUj'][he
den; men,~aMte, ,lnen(zong clen geheelen ,nachlf 
in,.die luidmgfige 'vermaaken; >die ' !nij be1ett€aen' 
een' o0genb-W{! ~~ J n:lSten, he\lihilerden mij",ooK. 
de NemeIl'cae '~p€Ien. ' ~ , u 

- I~ hoord~ilgedUJlrende den -'naeht 'm{)~b de jon-
, i e 
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( . 
:g.e Leeuwefl, nboh <iIen oud&n -brj,11Ien. · Ik fchreef 
Itet tP12, aan h.etJjsCebjk gedruis .. dat wijne Wilden 
in hunne vrolijkheid maakten, en indedaad, all) : 
aUe de Leeuwen llit den omtrek ·zig in het k,r,S!u
pelbosc1J Vierzam€ld hadden o,m 'er te ·zaamen r~ 

brullen, w~t ik niet ,of hunne .fl:emmen niet zou· , 
den Iverdoofd ge.worden zljn ct~0r ~(i!t ; geweld eft ' . 
gedr;l:is van het fee~ t. Maar .£lie fl:ilte had eene 
andere reden. Het ruallnetjen verfchrikt door het 
gevaa·r dat hij geloopen had, had de duisternis te 
Mat genoomen Oln met zijn kroosc te vert.rekkert 
~l) des morgens, ~een wij wedel' pphem wHden 
gaan jatlgen, x.g.n,den "vi; het pos<o:b 'ledig. 
:::::0t;l.0 cka m..ijpe. hoaden bet ' ~'fellpelbosch inlie-
. p~ti ~ · za~ ik ". aap 4.:.€ .• wij;;:-e, .wiarop zij zogte'n ; 
dar wij ,telaat kwamen. Om.·~-:Leg.t~x nog meer 
Y:M~ }.!erz;eekerd ~e , zijn, liet ik en~i.piQ:ool-fchoo
t~l·-cloen,~ in he Of! dat de , verf~~1ininde dieren, 
~00. ;ij 'ei: 110g., _wa~e}J , . door rhe~ gedruis vel''',' 
fbhfikt, .zig :w~l~r.a, z@qden doen hooreIi, of doov-
hlm .geht:u1, of,doot ,het geru-isch., dat zij in herr 
loopen zouden maaken. 
-' :f.C5en ik z~g dat qeeze voorzorg niets te weeg 
\lragt, d.rong~n wij met omzigtigheid in de fl:erk
t-e en wij vondfm' 'er niets meer dan de overblijf
z~len va.n de fchade, welke dit hongerig gezin 
gedaan had. Aan aile kanren zag mell hoopen 
beenderen liggen) ea het ~ezigt van dar knekel-

huis, 
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huis; dat de horde de vetliezen, die zij geleden 
had, her'irinerde, gaf elk hunner gelegenheid ani 
cl~ zijne te verhaalen en te betreuren. . 

'.'. Ik hield fiij ondertusfchen bezig met het fpoor 
" oer jonge Leeuwen en van den ouden te zoek.en 
am te >.oordeelen hoe groot de laa"tll:e ; en hoe 
veele iTI getal en hoe bud de eerfie waren. SchoOn 
'er voorbeelderi zijn van Leetlwinnen 1 ·welke drie 
jongerl re ceher dragt geworpen hebben ~ fcheeri 
deeze 'er ilechts tWee gehad te hebben, maar zij 
moeten van de groocte van mijm!n gro'ocen hortd 
Jager geweesc zijn; die mij aan den middei 
kwam en bijgevo]g waren zij reeds..ce vr~ezen en 
konden reeds veel kwaad dderi ; 

Wac den ouden belangc; naar het indruiezei varl 
zijne pooten te oordeelen; dar. een derde' grooter 
was. dati dal van de poot van het wijfjen , moet 

·.hij van de eerfie grootte geweest zijn. 
Eenen L~euw in hinaerlaag afcewagten ; hem , 

ais hij voorbij gaar ~ ie fchieten; is reeds eene 
zaak die niet zonder gevaar is; maar eene Leeuwin, 
omringd van .haar mannetjen ; en haare j ongen aan:. 
tevallen ,ben aantevallen in hunne ondodrdringbaan~ 
fierkte, dat is eene vermecelheid; die tot buitenfpoo
~igheid overilaat ; als men zig niet vootaf van alle 

. hulp verzeekerd heeft, welke den aanilag kan doen 
gelukken; en nog zal zij niet vergeeflijk zijn , ais 
men 'er niet door eene groote noodzaaklijkheici 

v : D,e{. 1\1 ' to(i 
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toe gedwongen wordt. Ook moet "ik fiekennen 
dat lk, Ichoon niet vreesa~htiger dan andere, 
wanneer il(mij in " tegenswoardigheid van olyphanr" 

. ten, rhinoceroslen, tygers of leeuwen bevonden 
heh, ondanks het vertrouwen , "dat mij mijne wa-

"penen in bo~zemden, weI · verre van ooit in het 
eerfte tijdf1:ip geheel zonder vrees te zijn, altooS 
eene hevige hartklopping gevoeld heb en eene 
ontroering die naar vrees geleek. " Maar" dat tijd
flip is kort en belettede mije"nooi5 aanrcvallen, 
zeeker zijnde van liet voorde~l, dat mijne voor~ 
zigtigheid en "mijnewapenen ""fpij gaven. Dan liet 
ik aUe denkbeelden v.an geva;I" "':flaren, trok regt 
op den vijand 'aan, hoe verfc@iklijk hij was, en 

"ik zogt n.iet anders dan hem t€fl,Iooden, te won
den of ten minfien te doen vlugten, als het een 
:wild dier was. :" 

De Wilden weeten bij ondervinding hoe ge
<vaarlijk die onderneemingen zlJn; ook zullen zij 
zig nooit in eene fireek nederzetten, claar zij den
ken dat jonge Leeuwen zijn. Wee de horde die 
hen in de nabuurlchap "heeft. Schier e1ken nacht 
zullen haare ku'dden aangetast wordeb: r Het is 
eene [Chatting", die zij zal moe ten betaalen; zeI-

" oen zal zij zelfs trag ten zig daarvan te bevrijden, 
zij zal Hever met geduld afWagten dat het jong 
gezin niet langer tot lasten zijnde van degeene, 
die het ter waereld gebragt hebben ,ben verIaat om 
Z1~ elders te gaan nederzetten. Zon-
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Zonder het groct vertratiWeil dat de horde, die 
b ij hei:kreupeIbos~h woonde; in mijne 'vuur-wa- ' 
pe,nen\ad; zou zij mij nimmet zoodanig eenen ' 
aanval hebben durven voorna:an. Ik zelf i fchoon 
Van aIle mijne jagers en mijn talrill( ' gevolg on
derfi:eund' zou niet geaat[eld hebben het te wei .. 
geren, ais zij mij die gunst niet als eenel'l groa .. 
ten diemt vetzogt en aangeboden had ttl het ge.,l 
vaar met ons re ,deelen. 

Zier daar de reden die mij overhaaide en voar 
bet b'verige had ik alle reden om over mijne on
derneem'ing wei te vreden te tijri ,naardien van 
(Ie vier dieren, die wij te dooden hudden, het 
vreeslijkst gefneuveld Was, de drie andere gevIugt 
waren en,; tot grootet gel uk , niemand gekwe£st 
was, ja, dat mij teer zonderling voorkWam, geen 
der' osfen, die in de fi:erkte gedreven wierdel1. Het 
is te denken dat, zoo-wij den Leeu w eetst gedood 
hadden, het ons gelukr zou zijn het geheel ge. 
flacht uitreroeijen; maar zoo een det jonge Leeu-

. wen voor ' de moedet getneuveld was, is 'er geen 
twijfelof het ZOR ons eenen van alle het leven 
geke-st hebben, want de dood van een der jona 
gen tou onfeilbaar de maeder ill woede ondl:oo
ken Jhebben en zjj zou, al1e gevaaren rrcJtleererr" 
de, -op onze ~ende aangevallen tijn. Ook had 
ik uitdruklijk bevoolen nier op de jongen 'te fchie .. 
un, voor men de oude hadd; pedergevela. 

M l1r Ver-
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Vergenoegd da. ik de horde 'van eene plaag 
werlosr had en I1U geene reelen meer hebbende om 
langer bij haar te blijven, bepaalde ik rnijn ver
trek op dep tweeden dag daarna. Die befluit frond 
miju yolk niet aan. Zij hadden bij de Namaka
fche meisjens dig gerieflijke reden gevonden, wel
ke zij te v@orel'l in andere volksbenden ook ont
moet; hadden, en deeze reden deed hen verlan
gen nog wat bij deeze teblijve~. Toen wij de 
Hottzouanas verlieten', hadden ,' zij 'verzogt langs , 
den kortften weg naar de legerpl~ts aan de Oranj~-
ripier te keeren en nn verzogt~l1 zij da~ wij OilS 

olY z01:1den houden, zonder ehrg "voorweI1dze1. 
Doch ik Uoorde 'mij- weinig aan ~hlke verzoeken. 

'{'" 

, Ik ,was nieE gezind van ontwerp'te veranderen, 
om het genoegen van lieden; over welke ik Z09 ,\,' 

zeer te ,klaagen had, en in gevolge verklaard~ ' 
ik dat ik niet van befluit zou veranderell. 

Om naar de Oranje - rivier te gaan kon ik twee 
verfchillende wegen kiezen. De cen was west
waans te trekken tOE aan de zee, de zee-kust te vol- ' 
gen tor aan den mond van de Oranje - rivier, van 
qaar langs derzelver boorden Qptetrekken cot dat 
ik aan mijne legerplaats van den Kameelpardel 
kwam. Den anderen weg ~oIgende had ik flechts 
de bergen in hunne rigting te volgen en naardien 
zij zuidwaarts liepen en mij mijoen weg weezen, 
wierd 6leeze tegelijk zeekerer, gemaklijker en 
korter. lk 
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Ik neigde des te fierker am den ellrfien te kiezen, 
omdat ik, die rivier langs trekkende, gelegenheid 
kreeg:~ am derzel ver loop te leereJl kennen I, eene 
zaak, die ik zeer verlangde. Maar hoe, met hee 
gebrek dat ik had · aan tabak en anderen dierg€lij
ken voorraad , lie den tot eenen zcl'b langen om
weg overgehuld, die, reeds over eene vermin-

. dering van hun rantzoen klaagende, weldra toe 
een volilagen gemis van die behoeften wuden ge
bragt zijn gewordel1? Hoe die Groote Namakas 
daar toe gekreegen, die, gereed zijnde om we
der in hunne horde te koomen, dezelve eensklaps 
weder den rug zouden gekeerd en zig' er op nieuw 
van verwijderd zouden hebben? Hoe va oral met 
een groat gevolg en talrij~e kudden ondernoomen 
,dakten doortetrekken , die, w.el is waar, noch hob
beliger noch moeijelijker am ovenetrekken wa
ren dan de wegen die wij reeds gehad hadden, 
maar va or welke ik in plaars van die onvermoei
de Houzouanas, geen ander yolk had, dan die 
:mij, va or het meerderdeeI', van geen nut waren 
en die bijna alle mijn vemouwen verloren h,d. 
den? 

Als ik den anderen weg volgde, wist ik van hee 
opperhoofd van de horde dat ik, na twee dagen 
tre~kens, eene andere volks· bende van zijne natie 
zou vinden, ~at dceze mij naar eene derde kon 
lIrengen en dat ik dus, van horde tOt horde, ge-

M 2 ml\k-
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maklijk, met zeekere gidfen, tot 'aan de Oyanj~~ 

1'ivier kon koolUen; wiji hij zelf mij aanbood mij 
~ot de eerfie te Iaa-ten geJeiden door enige van :' 

. zijn volk , nam ik zijne aanbieding aan en ik ver
crok met des te meer vergenoegen, omdat ik, aIs · 
~k in de Iege'i'plaats zou gekoomen zijn, alto as 
nog meester wa$, ais _de omfiandigheden het toe~ 

lieten, mijn cintwerp van de Oran,je'. 7.ivier langs 
te trekken ter uitvoer te brengen. , . 

De meeste van mijn volk waren zoo uitgeput 
door aHerlei vermaaken, aan w.elke zij zig, ge
duurende hun verblijf in de horde~ hadden over
gegeeven, dat veele hutiner, deh ;:~ocht niet kun· 

. , .J..f. 

nende gaed mllaken, ap verfcrr~Iende amanden 
agter bleevGn. Eindelijk wierd 6~t getal der ag
terblijvers zoo groot, dat ik, na zes mijlenafge- :t. 
legd te hebben; fiil maest hauden in eenen bogt ' 
'Van den berg, daar de keten, van rigting veran
derende, naar het Zuid - Oosten liep. De horde, 
Wielke wij verlaaten hadden, had 'er zig te vaG)
ren opgehouden; oak waren de weiden afgegee
ten en wij vanden 'er niets dan de eerfie fpruitjens 
van jong gras. 

Daar WllS her dat ik, in Iangen rijd geene Ka
meelpar.dels meer gezien hebbende, eindelijk va 01' 

het eerst weder van die dieren zag, Mijne gid; 
fen verzeekerden mij dar, hoe verder men west
waart$ l,wam, hoe zeldzaamer zij wierden, en 

~n-
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i': indedaad, als ik het klein getal van die zig hler 
vertoonden met de groote rnenigte , welke ik 
voorhe~n in de oostlijke ftreeken ontrnoet had , 
vergdeek, moest ik gelooven dat zij rnij1liet 
rnisleidden. . . . 

BiJ mijne terugkomst aan de K?'flP verzecker· . 
de mij PINARD dat hij, na onze fcheiding, ver. 
fcheiden dagen langs de Oranje - riyier opwaarcs 
getrokken zijnde, altijd Kameelpardels geziea 
had, maar nooit op den flinker oever; ik zelf heb 
ook nooit hooren zeggen, dat men 'er op dien 
oever gevonden heeft, waar uit ik beflui t dat in 
dat zuidlijk gedeelte van Afrika de Kameelpardels .. 
bepaald zijn tot eene {hook lands van omrrent 
vier grail den , nameIijk tot de landftreek, die .de 
Fisch· r/Jlier en de Ot"anje - riyier van elkande· 
ren fcheidt. Niet dat zij door de natuur bij ui.c· 
fluiting aldaar 'verbannen zijn en 'er geene elders 
kunnen gevonden worden. Men heeft 'er te Ga· 
lam, aan de rivier Senegal' en orie honderd mij • 

..len van haaren mond g@vonden; ten minflen zoo 
heb ik door geloofwaerdige lieden hOOTen zeg
gen; wij lee zen in de oude reisbcfchrijvingen da.!: 

'er zelfs ilJ lndie geweest zijp. en zoo de heden. 
daagfche reizigers dit nier zeggen, zal het zijl1 
omdat h<'l{ ras zal uitgeroeid zijn, of omdat het, 
minder talrijk geworden zijnde, zig verre in de 
wilaernis zal begeeven hebben. n Rue E fpreekt 

M of ook 
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ook van eenen Karneelpardel dien hij in Abysfinit1. 
gezien heefr; dach her is egrer ; zeer twijfelaeh
tig of die reiziger weI eenen Kameelpardel gezien 
hebb(!, naardien hij verzeekerr dat zij hoornen aIl1 :. 
de anti/open hebb~q. , 

Des andeNudaags wedel' op reis gegaan zijnde, 
kreegen wij om trent den middag, eene kudde 
hoornvee in het qog, welke on,s de horde, die 
wij zpgten ,~~n~Qndigde; maar zOQdr~ de hoe
del'S ons zagen, kwam 'er de fclirik onder en zij 
gongen op de vIugt paai: de kraal terwijI zlj 
hUll vee zop fnel hun ·.Jl1og~lij~ was. voor zig qir , ' 
p(eeyen. . ... ' 

. .J,o 

Deeze yIugt verwonderde ,mjj. n.tet en ik kon 
niet amkrs verw~gten. B~haIv4ri' ons groot ge-

I tal was het gezigt, dar wij ople\~rden , weI ge: ' 
[chike ot)] ~rees aantejaagen. Schoon wij in de i ' 
maand Maart waren ~n de hitte began afrenee: :' 
men, was zij eg~er nog tl:erk genoeg otJ1 OP1l te 
hinderen en wij droegen aUe nog die zonne-feher
nlen, van welke ~k op een~ andere plaat~ gefproo
~en heb en die voorzeeker door hee vreef\1d ge
zigt, dat zij opleverden,. niet misferr konden heJ;l 
bang te maaken. 

Ik zond mijne gidfell naar de vlugtelingen af 
p,rn hen gerust te fl:ellen en ee fruiten eer zij de 
gcheele horde in opfehudding gingen breng.en. Zij 

wagted~p l1lU \If, betoQl\den rnij vri~ndrchap etl 

~ojl' 
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gongen hunne makkers mijne aankomst berichten • 
. ,'.' Verfcheidene van mijn yolk gongen met hun me-, 
. de err ik volgde ondertUsfchen, maar ik hield .op 

enigen' amand van de Kraal fiil en legerde mij , 
wijl ik her gedruis nog niet vergeeten was .dat de 
yoorige horde ~n den nach'c gemaak~ had en gaer
ne deezen nacht ten minfl:en een weipig wjld~ 
ilaapen, 

Mannen, vrouwen en kinderen aIle kwamep 
mij bezoeken. De Wilde kent omtrent 'vreemde
Hngen weinig meer, pan ~weeer1ei gevoel, qf een 
bui~en[poorig wanrrouwen of een onbepaald Ver
U'ouwen. Of geheF!l het eep of geheel het 
ander gevoelende, l~ent hij, in zijne betrekj{jn
gen, geenen middel- gvaadl,!!l. Die listige om
wegen, die wij vQor~ig~igheid en ornzigtigpeid 
noernen ,ziJn hem onbekend. Oo~ kan men, 
naardien hij zig vertoont gelijk hij is, zig niet 
vergisfen in ziju gedrag en men wordt gewaar
fchuuwd op zjjne hoede te zijn of genodigd om, 
·zig gerust op hem ~e vertrquwen. 

" Ik maakte bekend da~ wij des allder.endaags Ka-
meelpardels zouden gaan jalj.gen.. Geheel d~ hor
den hielp ons en wierd ge~ruikt om die dieren 
naar on$ cae. te jaagen. Wij hadden het ·geluk een 
wijfjen re dooden, dat ik bij meeting beyond, 
Ilerrien yoeren en zes duimen hoog te zijn, dat ,. 

YQlgen~ beric4t van qe Wilden, ~e groo\fl:e hoog-
~ S ce 
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te voor de wijfjens is; zij wierd, op het befchou
wen van haare can den , voor zee~' 6ud gehouden, 
ook geleek llaare kleur veeI naa1' die der manner
jens. Ik had weI gaerne gewenscht een wijfjen :· 
mee haar jong te ontmoeten, want dan zou hee 
mij mogelijk" gelukt zijn het jong dier levendig 
te vangen; ik hoopte ook dat zij, welke wij nu 
geveld hadden, eene vrugt zoude bevatten, maar 
zij was niet zwal'lger. < 

Naar maace ik inijne Iegerpr~atsbegon te na.
deren, begon ik 'er o,ok aan t9,: 'den ken dat ik os
fen. nodig had. Deeze hordi bezat veel vee, ' 
maar ik !conniet meer dan then fluks bekoo
men, omdat ik geene waaren;:we~r had om die 
,. f~ 

interuileh. De horde zou gaem~'tabak en dagha 
of hennip -.bIaderen gehad hebbth ,maar ik kon , 
haar omtrent die twee waaren niet voldoen. lk ' 
had weI veele glaazen - koraalen; maar zij ' maak~' 
ten 'er geen werk van. 
, Gelukkig zagen de vrouvrell onder mijne goe
deren zekere r00de en witte koraalen van de 
grootte van hazelnooten, welker ~bonte kleuren 
haar zoodanig behaagde'n dat zij, om die te heb
ben, alles zoupen gegeeven hebben wat zij be
zaten. De mannen waren 'er even verzot op. lk 
deed hun ook enige dozijnen groote fpijkers over 
met koperdraad om arm - ringen te maaken, en 
deeze drie Coorten van waaren voldeeden voor mij
De ruiUngen. ZuI-
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Zwke aanmerkingen zullen den meesten mijner . 
.leezel'en van weinig gewigt Cchijnen; maar Zijl 
z4n zect gewigtig voor reizig.ers die, als ik, on-, 
derneemen zouden willen Afrika te doorreizen 
en om die reden m~et ik dezelve niet agter wege 

laaren. 
Toen ik de horde verlier, gar ,ik den gidfen; 

die mij aldaar gebragt ha!ilden, hun affcheid en ik 
nam 'er andere \ om mij tot de naaste horde te 
brengen. Wij namen onze koers oostwaa.rrs langs 
de bergen; maar claar gebeurde 011S op weg een 
ongeLuk, dar ilegte gevolgen zoude hebben kun
nen hebben en mij zelfs het leven zou hebben 
kunnen kosten. 

Een van onze osfen was met kistjens met fnuis-' 
terijen ge,l£~den. . Een deezer Ikisrjens, denklijk 
niet wel vastgemallkt zijnde, ¥eroorzaakte dOOD 
zijn {lingeren, een gerammel, ,dat het diel' ba:ng 
maakre. Door dat geduurig kietteren olwerdul. 
dig geworden deed het zijl1 best om het afteVli'er-' 
pen en het viel ook indedaad door den fchot :; 
maar de andere, door den val van dtit los gew.or} 
den en medegefleept, vielen insgelijks en maak-' 
ten zulk een gedruis dat de os en aile de ande,re., 
die rondom hem waren, in wanorde geraakten en. 
met fchrik op de vlugt gongen. 

De fchrik geraakte vervolgen~ onder het ov-eri. 
ge van de kudde en aUe, geiten, fc'haapen., Faer

den 
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den Iiepen elk daar de vrees hem dreef; in eenen, 
oogenblik was de wanorde in d;e cara~ane en de 
menners zelve, door de dieren medegevoerd, 
dien zij niet fruiten konden, Jiepen en verfi:rooi~ , 

den zig zoo weI als zij. 
De draag'- os was het v~rst weggoloopen; maar 

hij frond fril, omdat hij zi~ nog in zijnen loop 
belemmerd vond door riemen en zig niet van de
zelve kunnende ontflaan, fpart~lde ' hij en loeide 
me,t de grootft.e woede. , ' Ik r~ed tiaar hem toe 
met oogmerk om hem naar de:' 'catavane terug te 
drijV'en; maar hij beantwoor~de mijne pooging , 
met een' froOt van zijne hOOl;pen in de zijde van 
mijn ,paerd, die mij het been ~opfcheurde en het 
ergfi:e van het ,geval was dat het ;P~erd, eene zijde
fprong d~~nde, mij tien fchred~ van zig \af op . 
den grond fmeet en de vluge nam. 

Gelukkig onrgleed mij mijn fnaphaan nlet iIi' 
mijnen val en dat gel\lk redde mij mijn leven. De 
os kwam met zijn kop nedergebukc, op mij af 
am mij met zijne hoornen ~e doorfrooten. Ik 
fpande de haan van mijn' geweer en met eene van 
de gelukkigfte fchooten ' die ik ooit gedaan fuad, 
vdde ik het dier enige fchreden van mij af rer 
neder. 

Deeze os kwam cenen) der Kaminoukas van 
mijo gevolg toe. Op dir tijdftip kwam zijn mees
ter heigende aangeloopen am helD te vatten en 

te-
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. ~l:ug te brengen, maar hij zag herrl de laadl:e 
fujkken ,geeven. Dit gezigt hragt dien goeden 
mat). in: ,de grootfte wan hoop. Hij begon te 

. fchreiet).1 als een kind en in den lof van zijnen os 
uitteweiden, die de . heste en geliefdfte .was, zei
de hij, welk~ hij ooit gehad had en welks ver* 
laes 'hij al zijn leven zou betreuren. 

Toen ik bern egter beloofd l1ad dat ik hem 
eenen anderen zou geeven of dat ik hem den zij
nen betaalen zou volgens den prijs, waarophij 
dien zelf freUen zou, droogden zijne traanen eens
klaps en zijne 'kklgten hielden op. Die ontroost-'· 
baare man troostede zig zelfs zoo fchielijk dat 
hij, enige van zijne makkers geroepen hebbende, 
met hun iijnen besten vriend begon Ee villen en 
in frukken ,te hakken, om 'er zig dien dag zeI
yen nog op te vergasten. 

Geduurende dien djd Het ik mijne goedel'etl) 
die overal op den grond verfrrooid lagen opraa
pen. Pi t kostede veel djd, zoo dat wij dee zen 
dag niet meer dan vijf mijlel1 konden afleggen. 
Den volgenden dag vorderden wij weinig meer; 
maar door een toeval van eenen gehee1 anderen 
aart, door de uitwerking, namelijk, van eenen 
dier vreeslijke zuid - oosten winden, die cen der 
wonderlijkfte verfchijnzelen en eene der vreei
lijkfte plaagen van Afrika zijn. 

Deeze wind ,begon zi~ reeds 'smor~ens te doen 
ge-
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gevoelen en, weldra van min,uut tot minuut in ' 
ietkte toeneemende, fioof hi] ons wolken van 
zand en gruis - zand roe, dat ons de oogen ver
blindde en ons belettede te vorderen. J)eszelfs 
hevigheid, nog meer toegenoomen door den we
der£l:and, \-velke de hooge bergen, welke wij 
ten oosten hadden en tusfchen weI ken hij dooi 
moese, booden, wierd eindeJijk zoo groot, dae 
wij fiiI moesten houden. ' 

Men ontlaadde de osfen; men {bpelden aIle de 
pakken op elkandeteri en ~en 'bedekte dezelve 
l!let groote fieenen ' om te W,eletten dat zij niet 
900r den wind weggevoel'd w:Ierden. 
, Wat ons belangt, het waf sms niet mogelijk 
eene 'dmt opt~zetten: dos zo~er fchuilplaats en 

~"-
.zonder befchuning , zijnde, kon'lden wij niet an~ 
'del'S doen dan oJ? den grond , zitten of Jegge? ~ 
,cerwijl wij niet dan zand inademden en door het
zelve verblind wierden. 

Des avonds omringden wij ons, als gewoon
lijk, met groote vuuren; maar det1 wind niet ver
Plinderende, was het hout zoo fchielijk verteerd, 
dat wij genoodzaakt waren drie vierde va11 den 
nacht zonder .vum te wezen; wij hudden onder
,tt1sfchen alles te vreezen van de wilde dieren en 
wij hadden 'er op onzen toeht vee Ie fpooren van 
gezien. Ook zouden wij te vergee-fsch getragt 
hebben hen door het gedrws van fnaphaan-[ehoo-

tell. 
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ten te verjaagen; hee huilen van den wind was 
. ':zoo fl:erk ~ dat het dezelve verdoofd en vrugtloos 

zou gbpaakc hebben. 
D eeze nacht wierd dan in angst en zorgen door

gebragt. Wij wagteden mct . ongeduId het op
gaan van de zon ; maar , verre. van 'dai: 'haare te
genswoordigheid den- dampkring zoude gefl:ild 
hebben, groeide de hevigheid van den wind nog 
Heeds aan naar maate zij zig boven den gezigt,. 
eInder verhief, en, fchoon 'er geene wolk in de 
l uehf was, wierd dezelve egter verduisterd door 
Wolken van zand , die, door elk,.anderen voortge
ll:uuwd wordende , en over ODze hoofden drij" 
vende , den dampkring verduisterden. 

Dat wij hier ondervonden was noch een onwe. 
der, noeb"e,en fl:orm, noeh een orkaan; hct was 
een waare " en vreeslijke hoos. P A T E R so N ~ 
die ook eene diergelijke om!ervonden heeft aan 
geene zijde van de Oranje-ri'Pier, zegt dat de 
boom en rondom hem olltworteld wierden, daar 
waren bij ons geene boomen; maar ik zag den 
wind, al draaiende , diepe kuilen maaken, het 
zand en de aarde verre weg voeren, dat dim als 
een regen weder op ons nederviel; aIles wat wij 
voor ons voedzel klaar maakten was zoo'danig 
met zand 'hedekt, dat het ons onmogelijk was ~ef 

t an te eeten. 
Bij diezenonverdraa~lij'ken last kwam nog de 

on· 
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ongerustheid over ons vee; aat, in hoop(ens op : 
rnalkander gedrongen, onbeweeglijk bleef zon
der re willen eeren en het ergfte van alle was dat 
wij geenen druppel water hadden in den omtrek:· 
van onze legerplaats. In zulke onaangenaaml: 
.omftahdfgheden bevonden wij ons. Gedwongep: 
eensklaps op mijnen tocht fiil re houden was ik 
niet in de mogelijkheid geweest eene l1eter plaats 
lli ttekiezen. 

Omtrent den middag z;iende dat . de wind niet 
gong leggen; namen wij het"beftuit van weder 
op _weg te gaan Mar eene groap bergen, die wij · 
Jeri tuid - oosten van ons haddeiJ.- De horde naar 
welke ik mij meende te begeev,en j . was nog om
[rent drie mijien<van ons en 'om~'ldaar op deezen 

"'¥ iijd te kool)1en, zoudenwij regr tegens den wind 
in hebben m0eten ~rekken, dat volfireh ondoen:" 
lijk was. > 

lk bevai clan optebreeken. Men haalde de 
pakken van onder het zand te voorfchijn, men 
laadde de osfen en wij vertrokken; maar fchoon 
wij den wind enigzints van ter zijde hadden, be
lemmerde hij ons fierk ' in O11Z<m rocht; te ver
geefsch zogten mijne Wilden de osren regt we 
regt aan naar de bergen te fiieren; de wind was 
zoo fierk, dat die arme dieren, ondanks de moei
te die zij zig gaven, ongevoelig afdreeven, zoo 
wel als wij, zoo dat wij de rigting, welke wij 

vo'&f" 



Iv A N A' F R I K A. I~ S 

'voorneemens waren te volgen; dikwijls den rug 
.",. toekeerdeh: 

'. Diu ik hier zeg zai die geenen niet veiwon~ 
deren welke in de zuidlijke deelen van Afrika ge
reisd hebben. Zij weeten hoe verfehriklijk de 
uitwerkingen van ' dien vreeslijken Zuid - oosten 
wind ztin en zij weeten dati Z00 zekere !1:reeken 
en vooral zekere bergen geene gewasfen hoege
naamd Iiebben; en bijgevolg onbewoonbaar zijn , 
zulks daar van daan koomt dat zij bijzonderlijk 
daaraan zijn blootge!1:eld~ 

Eindelijk evenwel fiilde deeze wind cegens den 
avond, Het wierd fiil en wij hadden eeneD ge
rusten nacht; die rust was voor ons eel1 waar ge
luk en redde ons vee het leven. Des anderen
daags voorde dag aankwam gong en wij weder op 
weg naar ' eene Namakafche horde; daar \vij 
naauwlijks aangekoamen waren of de wind begon 
op nieuw te waaien. 

Toen ik de Kraal naderde; was ik niet weinig 
-.:erwbnderd als cene kennis omvangen te worden. 
1.1<- vernam dat verfcheiden van mijn yolk van de 
Oranj~ -rivie,., twee maanden geleden, aidaar 
osfen voor mij waren koomen koopen, en no, 
kortling geleden had het opperhoofd enige vall 
de zijne naar mijne legerplaats geJJonden om ta
bak en fnuisterij~n in te ruilen; die zij mij toen
den en welke ik voor de · rnijne herkencle. Zij 
~D~ ~ ~~ 
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. waren, ten hoogfl:en veertlen dagen gel eden , te

rug gekoomen en gaven mij tij dirigvan S WAN £

POE L en zijne makkers. Alle begonnen zij, na 

mij zoo lang met ongeduld gewagt te hebben, :. 
over mij ongerust te worden. Voor het overige 
was de fl:reek zedei"t mijn vertrek, gantsch verau-:
oerd. De regen had 'er den grond met groen be
dekt en overal waren de boorden van de rivieryer
fraaid door de fcho(;m!l:e weiden. 96k had SWANE
POEL de osren, die' ik -nag in de horde van BE R N· 

TR Y had~ terug laatenkoom~~, en hij had h~n 
:jn een afrchutfel gezet, zoo .)luet die welke hij . 
gekogt had ali; met die, welke.Ik op mijnen tOGht 

'bij verfcheiden horden had op~q~.n en die, vol
gens he~ verdrig met de kooptis gemaakt, ge
:Crouw daar.henen gedreven warerf;;' 

Die naam van BE R N FRY 1 die zedert vier maari- . 
den voor het eerst in mijne ooren klonk, {cheeb' 
mlj enig kwaad nieuws te voorrpeuen. Mijn 
vaorgevoel bedroog mij nier. Men berichtede 

mij ook dat deeze ondeugende kaerel, ved1:oord 
dat ik hem nier, geduurende mijne afwezigheid, 
het opzigt ' over mijn€ legerplaats had toever
trouwd, zig d~ar over gewrooken had door eene 
verfoeielijke handel wijs. 
~ oen S WAN E l' 0 E L met enige van mijll yolk 

naar de nabuurige horden gegaan was om 'el" rui
lingen te doen, had hij, ondenvoorwendzel van 

hun 
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hun tot lehIsrriari te dlerlen , aailgeboderi Hen te 
' ~erzell~n en de uitOag diet reiS was geweest dae 
hij de verkoopers vooruit gewaaffchuwd bad 'etf 
aUes wat ~odr mij gekogt was dubbel was betaald 

geworden. · ". 
Naardien hij altijcl in de gedagten was dat mijrl 

voorneemen waS aan de Oranje -rivier terug te 
koomen om eene nieuwe reis te onderneemen en 
hij mij in de oilmogelljkheid willen de brengel1 
van dit rer uitvoer te bl'engen ; als ik geene waa" 
ren tot ruiling meet' zoude hebben , hud hij ge
tragt d& mijne uittepucten en ~iaarlijk , t oo de 
ongelukkige omfiandigheden mij niet t eeds ge. 
noodzaakt hadden ilaar de KadP rerug te keeten, 
Was dit ti'ouwloos ontwerp weI gefchikt om mij 
daartoe te. ,dwihgeh. 

Om mij jegens den Kaminottkas , Wiens os ik 
enige dagen te veoren dodd gefchoten had, te 
kwijten, kogt ik eenen, welken ik hem leverde ; 
Wac den zijl'len belangt, de huase, waarmede men 
hem afgehakt had, belet bebberide de nodige 
vDOl'zorgen te neemen am hem te bewaate'ri ; lieti 
ik hem onder de hOl'de uit'deelen. 

De whid bleef nog twee geheeie dagen aat1~ 
hotiden, en naardien ik vast befloten had niet 
eerder op weg ie gaan dan ila dae hij geheel zbu 
gefllld zijn, bleef ik op die plaars. Dit uitfiel 
was egter voor mij geen geheel vei'Ioteh djd ; 
f<lhdOn de wind bns zeer hirtdel'de door de Jig'" 

N !l ging 

, 



196 REIZE' IN DE BINNENLANDEN 

ging van het gebergte, tegens welke wij gele-
gerd waren, en van welke hij met geweld op onze 
legerplaat.s nederil:onede, ondernam ik egter eni-
ge jagren, die gelukkig uitvielen en die mijin het 
bijzonder voor mijne verzanreling twee :leer fraaie 
foorten van diertjens bezorgden, welke ik tot ' 
nog toe niet ken de. 

Het een, van het geflacht der Ipkhooms, maar 
kleiner en langwerpiger dan de Kanadafche Ink
'hoom, door B U F F '0 N ' befchreyen, is eene 
nieuwe Coon. Zijne 'kleur isgeelachtig wit op 
den rug en de, zijdel1; hij heef}: den buik wit ,en 
den il:ae)'t wit en geelachtig wiLen hij he eft ter 
wederzij4e op d~ ribben eenen y.i-fien baud, die 
gehed langs ·dezelve loopt. V't1pr he~ overige 
heeft hij ojJ de vagr hair, dat, i~l hoedaaigheid," 
nleer naar de pennen van het fiekelvarken dan nuar.:. 
het Hair van den Inkhoom ge1ijkt • . Dat op den 
there, dat lang en digt is, heefE door deszelfs 
lengte eene foort van buigzaamheid; maar op het 
lijf is bet il:ijf en ruim en zelfs, als men het dier 
met een teentjen flaat, gl:!eft het door her klerre
ren tegens malkanderen een klinkend geluid da~ 
veel naardat gelijkr welk de fiekels van her fie
kelvarken ;van zig geeven. Het dier is, gelijk de 
inkhoorn, lug rig en zeer fierlijk in alle zijne 
heweegingen en het fpreidt ook, als her loopt, 
zijnen fra:iien f!:aert uit. De Groote lVamakas 

noe-

:' 
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}.noe-men het Aguimp. Ik [choot met dezelfde 
·fchoot. het mannetjen en het wijfjen. Her wijf
jen verfchllde niet van het mannerjen dan daarin 
dar he~ .war kleiner was en eene graauwachtiger 
kleur 11ad. Ik zal ' in mijne befchrijving van de 
viervoetige dieren van Afrika , de af beelding van 
dir fraai diertjen geeven. ' . 

He r eweede viervoetig diel' dar mij toeu geheel 
onbekend was is eene [oore van J7ive1'ra of van 
het Fl'e tten- gefla.cht, ten minfl:ea ik hield her 'e1' 
VOOI". Mijne Horremorten uit de volkp-lanting 
herkenden het aUe voor een' Muis - hond, een 
naam, weI ken de bewooners van de J(aap in het 
algemeen aan aIle de kleine ver[cheurende vier
voedge dieren geeven. Zij verzeekerden mij ook 
dar het b ver[cheiden fl:reeken van de volkplan
ting zeer gemeen was ; ik herinnerae mij egrer 
ni(! r her 'er immer gezien of outmoer te hebben ; 
zijl! lighaam was zoo groot als dar van eene kat 
van zes maanden; her had den [noet zeer puntig, 
en de bovenfte kaak fiak bijna agr lijnen buieen 
de onderfie uir , hetgeen hem eene [oort van he
weegbaaren [noer maakte , v.o)koomen gelijk aan 
dien van den Coati van Guajana. De voorfl:e 
pooten zijn ' mer vier groote\gekromde en zeer 
puntige nagelen gewapend, terwijl ,de agterfl:e 
vij£ nagelen hebben, die imegendeel kort en 
ftomp zijn. Geheel de vagt van het bovenfl:e ge-

N 3 deel-

, 
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deelte van het Hjf heeft op een~n ligt bruinen 
grond met veel wit hair gem~ngd, donker- btuine 
"hyars - fireepep r Het onderfle van het Hjf en he t 
binnepfi~ vfln de pooten ~ijn rosachtig" wit; 'de 
flaert, die ~eer. vleefchig en tang~r(liin twee der
fie van de lengte ya)1 het lighaam is, is ;,:wart aaq 
flet eipd; voor q~t ov~rige js hij bruin ~et wit ; 
l1air gemengdr . 

Dat dier bedient zig van zijne voorfie klaauweq 
om zig in den grond Zeer diepe hol~n te graaven ~ 
In welke het zig bij dag verbergt zonder te voor~ :. 
fchijn t~ ~oqmeP voor de zon onderga~t~ wan
veer het zijn aas gaat zoeken. 

Ik von~ in diezelfde fireek eene zeer bijzondere 
[oort van vledermuis; zij vloog opeepen avond 
in mijne tent , en doofde mij·ne kaars .uit do.or zig 
pp dezelve te werpen. · Deeze fooft verdient met 
recht den naam van geo'orde COr~iIla~d) want 
~ij heeft vier oor,en, .ten minfl~n vier oo,r-Cchul
pen, rwee in ~lkanderel1 jn elk'~or, de twee bui
cenfle i~er wijd, en als tot 6rrf~~eedzel voor de 
binnenfte dienende, zijn tVlee ~~men agt lijneq 
hoog en hebben ~ op weinig na, ' dezeIfde breed- , 
te, als men dezeIve uitbreidt; op den neqs fiaa~', 
Qok nog een ylies, een duim vier lijnen hoog en 

. welk men ook voor eene oor-fchulp zou aanzien 1 

¥Tam het heeft 'er volfirekt ~e gedaante van. Dar 
vH~s op den neus ~ gelijk ook d~ oorel,1 en vleu.; 

' . geI~ 
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gels van het dier zijil geheel roestkleurig ligtervan 
onderen dan van boven; her lijf van deeze vle
dermuis heefr nechts drie cluimen lengte en is be
dekt met zeer fijn hair 9 dar graauwachtig Vall 

kleur is. De vleugels zijn, als zij uitgeflrekt zijn, 
van de pum van den eenen tot d~ pum van den 
litlderen, agt duimen breed, De leezer zal mij 
deeze kleine afmeeringen vergeeven; ik bemin 

"':dezelve z~o min. als hij; maar zij zijn mij noo~
~aakliji{ voorgekoomen, om hem een juist denk
beeldce geeven van de ongewoone lengte van de 
ooren van dat dier, dat, van alle die wij kennen, 
voorzeeker dat is hetwelk de langfle ooren heeft; 
naardien zij maar vier lijnen korrer zijn dan het 
geheeI lighaam, I. 

Toen d{! wind geheel geil:ild was, verfcheenen 
de wilde dieren, en vODral de graauw - witte ezeIs 
wedel' in de vlakte. Ik had reeds langen tijd flerk 
verlangd eenen van dee:ze te hebben, maar zulks 
had mij, ondanks aIle ·de moeite die ik 'er toe 
gedaan had, niet kunnen gelukken. Ik befleed
de op nieuw eenen geheeIen dag met op dezelve 
[e jaagen, Ik vervolgde hen zelfs tot meer dan 
zeven mijlen van de horde; maar het was mij on
mogelijk die te agterhaalen, en, na mil te vel',. 
geefsch v.etmoeid te hebben, zag i~mij genood
zaakt 'er, van aftezien. 

Dat (chuuw en ongenaakbaar diet is, met eni; 
., . N 4 ge 
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ge vogelen van hooge vlugr, het ~enigst van alle 
de dieren van Afrika, welk ik g~zienheh, zon~ 
der hee magtig te kunnen worden; ". 'Naardien ik 
hee niet in mijh~ magt gehadheb, heb -ik 'er ook 
l1iets over te zeggen dan hetgeen ik 'er elders van 
gefchveven heb en ik zal het ~ijnen naam van 
graauw- witte of ifabeIIe - kJeurige Zebra laaten ~ 
tot dat reizigers, die daaromtrent gelukkiger zul-

:' 
Itm zijn dan ik ~ bet eenen anqereil n~am gegee~ 
ven',hebben. ' 
" Ik vediet de horde niet z0nder 'er gidfen te · 
neemen; zij bragten mij ~ na eenen rocht van ze~ 
yen of agt mijlen, aan eenen uitgedrQQgden firoom, 
op welks oevers zij mij vet'lieEen ; en cwelken zij 
rnij verzeekerden die · Luuwen - 1-tyier te zijn ~ 
welke ik kort na mijn· vemek )neer oostwaans, 
was overgetrokken ~ Zoo het fu Afrika moeije
lijk is d~n loop van eene loopeti4e vivier te ken
nen, isq-et nog ,veel moeijelij'kiI?}iet bed ~e vo1~ 
gen van eene diegeheel droog i?(" lk heb op de 
'Wilden vertrouwd omtrent den n~am van deeze 
en het is volgens hun getuigenis dat ik haar op ,:, 

. mijne kaart heb aangewezen. Voor. het overige 
twijfel ik zeer of het weI gezelfde 'rivier zij; maal' 
het zou wei kunnen zijn dat bet nog eene andere 
ware, welke men den naam van Leeuwen -r i yi6f: 

, gegeeven heeft, gelijk 'el' indedaad in dat gedeel~ 
fe van /lfr.ikfl- verfcheiden rivieren of frroomen 

zijn ~ 
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~ijH, wclkc d!3czcn naam draagcn, Hcr is daar~ 
cnboven genoeg dar een yolkplanrer eenen Leeuw, 
eenen Olyphant, ecnen Buffel of enig ander dier 
op den oever van eene rivi!3r vindr OI1! dezelve 
terftond eepen naam daarnaar te geeven en ziee 

.'" daar waarom 'er aan de Kaap de Goede HO (Jp veJ,"
-fcheid~n Ol'jlphants - riyieren , Buffels -riyieren , 
Leeu'W~n - ririerm, gelijk OQk verfcheidcn Zoztt
riYierel~ zijn, herwelk zeer ligr geographifche 
d waalingen kan veroorzaaken, vQornI in een ~oo 

bergachtig land, daal' h~t 9pmogetijk is ~e oe
;vers del' rivieren re volgen. 

Van de zoomen van deeze nametnvij opze koer~, 

langs den korrlten weg, naar de 'Oranje - ri~ier : 

wij kwamen aan dez~lve in het midden van -den 
nacht, maar de blijdfchap van eindeIijk de rivief 
weder ~e zien, aan wel1<e I1!ijne legerplaats lag , 
verfpreidde in mijne cal:avane eene doHe vrel!gd en 
vroIijkheid, die men tot den dag bot vierde, ~n 
welke ons aIle belertede een oog toe te doen_ 
Men fp r,ak van niets anders dan van het tijd!l;ip dat, 
wij ~an zouden koomen. Zoo ~k de algemeene 
ol1verduIcligheid hadde willen involgen, ZOU ~k 
terftond vertrokken zijP, Men meende reeds af\!l 

de Iegerplaats te zijn, en. egrer had?en wij 'nog 
vrij wat weg afteleggen om 'er te koomen, fchoo\l 
wij niet anders te do en hadd~p, qaQ l~ngs ~~r~~ 
yier opterrekkep~ _ , . ' 

NS H et 
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Het was voor mijne caravane nietdoenlijk ha;.. 
re boorden van nabij te volgen, ~er. odrzaake van 

I het groot get,al boomen en kreupelbosrchen, met 
welke zij bezet Waren. Zij trok dan op eencn 
zekeren amand, terwijl ik en niijne jagers, in : 
boop van enige hippopotamusreh' te dooden, de 
rivier niet verlieten; enige van ons trokken langs 
den regter, enigeJangs den !linker oever. ;. 

Op deeze wijz;e voorttrekkende, legerden wij 
ons tweemaalen. Den derden dag eindelijk ver~ 
?:ogten de Groote Namakas, die digt bij hunne 
horde waren, mij verlof om mij te verlaaten, en 
ik, in verzeekering dat ik hun v~rmaak zou doeh, 
wilde lien daarhehen verzellen en 'hen, om zoo 

te fpreeken, in de handenvinbunne makkcri 
, - ~, 

lev.er~n. v 
Dit- was h¢t nag niet a1. ~ieuwsgierig zijnde 

om te weeten welke uitwerking:"ol1ze onverwa.gte 
wederkbmst in ',de Kraal hebbeilzoude, verbood ' 
ik dat niemand vooruit zoudegcta.u om van mijne 
aankomst te verwittigen, en men was wezenlijk 
;1:00 verre van ons te wagten, onz~ aankomst was 
~oo fchielijk en onverwagt, dat, to en men on~ 
~ag, ieder van verwondering fiond opgetogen. 

Op dien eerfien oogenblik van verbaasdheid voIg. 
de fchreeuwen, fpringen, gillen en aIle die ver
warde beweegingen, dIe bij de Wilden hunne ver
voeringen vanblijdfcbap te kenl1en geeven. ' WeT-

»aast 
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J1aast was de g~heele kfq.al jn beweeging en op~ 
fchudding. Ieder was vedwugd makkers , vrien
den, pabefla;tnden, welke men y:erlQren rekende 
~n welke men gewanhobpt had ooit weertezien" , 

' wedertevinden. Men drukte hen, men overlaad
d~ hen met liefkoozingen, en zij, goelijk be
)tennepae Jat ik hen tot aan het eind van de wae
reId gebi'agt had, vel'grooteden de verrukking 
nog met l)e.r yerhaal van de wonderen? van welkcq' 
;;>ij ge~lligen geweestwaren. ' 

De belangneeming, welke hun' verhaal opwek~ 
te, lokte de menigte l'ondQm hen. Elk oogen-; 
blik geftuit door nyintig p~r[oonen, die hun elk 
<;ene verfchillende vraag deeden, hervatteden zij: 
jmnne reden, voegmen 'er bij, vergrootten, ver.,. 
warden de gevalI~p. en de omftandigheden en brag"' 
ten in hun verhaa,l een~ wanorde, die, omdat zij' 
dezdve onbegrijpeJijk maakte, da-ardoor zelf, eer.e 
algemeene verwQndering ep. verrukking opwelue •. 

DeezegJsting duurde den geheelen dag en hield ' 
niet 01' dan om plaati te maaken voor de luidrug: 
tige vermaaklijkh~den van den llacht. Ik kon m~j 
niet zeer vleijen de zoetighedeu van den flaap t~ 

~enietel1 midden pnder m enfc hen , di,e , al,t~j'd 

fchreeuwen en raazen naar maate zij vrolijkerzijn 
~I} bij welke e,~n feest een voorkoomen va-n een~ 
opfchudding en van eenen ftrijd hee>fE. Dus,' Ve.l:':' 
r-e van mijn~ te.nt te willen becrekken, bleef ik 

on-
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onder hen en hield mij aileen , bezig met , 'bet , 
[chouwfpel dat zij mij vertoQnde!1~ .' /J -

Maar he'( ~varen vooral de vertellers die mij het 
meest belangrieemiIig inboezemden. Naardien , ik 
genoeg van hunne raal kende om te verfl:aun wai 
zij zeiden, had ik veel vcrmaak; it1. hunnc venel
lingen. Schoon zij geene voorvallen verhualden 
dan dezulke, die mij reeds bekend waren, deed , 
hun ruuw vernuft 'er zulke buitengeme~ne om
fiandigheden, aanmerkingen en bijzonderhedeil 
bjj; zij verfierden het met zulke verhevene en 
buitenfpoorige dichterlijke beelden, in kort:, zij 
gaven dezelve eel! zoo wonderlijk 'en nieuwvoor
koomen, dat ik, 'naar dezelve iuisterende, fabe
len meende te' hooren. ' Nooit;had ik tot nog roe 
zulk een vermaak :g~noten e~ ik bekcn opregt 
. dat, van all~ de nachten, w~lke mij mijnetwee 
reizen'hebben opgeleverd,d~e'ze zonder tegen
fpraak een van 'de aangenaamfl:e:igeweest is. 

Bij het, opgaan van 'de zon , ~:toen ieder benen 
gong om te £laapen, nam ik mijn' fmiphaan en 
gong on~er de boomen in den omtrek gel uk zoe: 
ken. Ik yond 'er niets dar dienen kon om mijrre 
verzameling te vermeerdel'en; maar het geval 
deed mij eene zeer zOl1derlinge fehoot doen , zoo
~anig eene ais waarop ~isfchien geen jager zig 
kan beroemen. 

Il~ was aan den voet van een' boom gaan zit
ten , 
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~en, mijn fnaphaan regt op _tUsfchen mijne bee- , , 
nen houdende, met de kolf op den grond en eene 

- ha~d op den trekker. In de andere hand hield 
ik een blad, op welks kant ik, op de wijze der 
vogelaars, floot, om de kleine vogeltjens aame
lQkken; eene foort van roodborstjen kwam on" 
befchaalnd oJ? mijl1en hoed zinen en van daar op 
den mond van mijne fnaphaan fpringende met 

' eene poot ' op elke loop, bleef het onbeweeglijk 
zieten en luisterde zeer aandachtig naar het gepiep 
van bet blad waarop ik blies, een gefluit dat nieuw 
yoor hetzelve was! 

In WQes~e fireeken kan een dier, dat nog geen' 
mensch gezien heeft, door gebrek aan on dervin
ding f, niee bevreesd zijn, als het eenen ziet, 
vooral als dat mensch in ruSt en zonder bewee

ging is. 
Welke nu de reden van de geJUeenzaamheid 

van deeze ware, zijne fioUtheid verwonderde mij 
zoodanig, . dat ik, werktuiglijk en zonder gedag
ten, met de hand; die ik op den trekker hield, de 
fehoot deed afgaan. lk meende dat het vogeltjen 
in !iuizend fiukken zou ge'fchoren zijn. Hoe groot 
was mijne verwondering toen ik het dertig voe
ten boven mijn hoofd in eene bijna regte lijn zag 
0pvliegen en enige fchreden van mij af wedet ne
der zag vallen? 

Ik liep het opraapen. De pumen der vleuge
len 



len waren nechts el'ligziiits gebrand; het fcheen 
mij toe te heigen eh zeer verfchrtk.t ..teiljn ~ maar 
langzaamerhand kwam het 'weder' tot zigzelf en, 
toen ik zag' ,dat het in het geheel riiet gekwets~ 
was, fchonk ik het de vtijheid , vafl welke her 
gebruik maakte, zonder dat het fcheen iets gele
den te hebben: Het is waarfchijnlijk dar de kd
lorn lucht, die in den Iddp vail mijn' fnaphaan. 
was; , door cle losbatsting uitgedreven ; den vogel 
her eerst weggefioten hehbe , die zig door eencm 
flag met zijne wieken uit den weg van den, hagel 
verwijderd zal hebben ; welke hem in een hoop
jen zal voorbljgegaan zijn zond,er ' hem te taakim 1 

terwijI het vuur 'aIleen, dat eenegrob'ter ruimte 
befloeg; hetn de punten der vl~ugelen en van deri 
fiuert zal gebrand hebben, } 

. .\ . 
Naafdieh de osfen, welke iTt; bij mijh vertrek ~ 

ill de horde gehuurd had ; mi}n'U ,onnut wietden; 
zao ol~dat mijrie goederen aiii~etklijk vermin.; 

i!', 

qerd ware,h a)s omdat ik nag £1ec:.h ts een~ dagreize 
van mijne legerplaats af Was, gaf ikdle wedef 
aan de eigen~ars, en J1(jdigde hen, fla enige dil~ 
geti; als hunne vrolijke feesten geheel zouden ge
eindigd zijn, bij mij te koomen om den prijs vooi 
hutme dienfl:en te ol1tvangen, 

Die dienfien waren waarlijk nlet vah veel be'~ 
lang; men heeft ;er hier boven de reden van ge
zien, en verre van me. zulke reisgezellen weI, iti 

mijn' 



mijnl fchik te zijn; had ik duizel1d 'maalen ver.:. 
langd van hun ontl1agen te wezen. Maar daar 
koomen tijden wanneer men aUes vergeet. Die 
menfchen, die mij door hunne vreesachtigheid en 

. nalaatigheid zoo onverduldig gemaakt hadden; 
'fcheenen mij nu, nu iIt ben niet meer nodig had , 
niet meer toe dezelfde te zijn. lk zag. hen met an.:; 
dere oagen aan en verfchoonden hen len mijne 
kosten. 

Waarom zoudenzij ook in mijnedrift voor 
eene weetenfchap, die hun zoo· vreemd was, ge· 
deeld heMlcn. Bedaard uit temperament en ge· 
woonce, zonder enige begeerten, moesten zij 
ook die dwaasheden niet hebben, die ik had. Hoe 
menigmaalen ben ik niet, daar ik Imnl1el1 wijzen 
raad verwierp, bedrogen geweest door de fchao
ne belone, door de trouwlooze logens del' men .. ' 
fchen , hoe menigmaalen heb ik mlj niet bekJaagd, 
maar te vergeefsch! over het verlies van den tijd; 
dien ik befieed heb {1m hun dienst te doen! maar 
inhet vast befiuit van niet meet mijnen flaap en 
deszelfs duistere zoetigheden te verwisCelen voor 
hunne lafl'e en zoutelooze loftuitingen en den rook, 
dien zij u in het aangezigt blaazen. 

Na de vrouwen en den kinderen van de horde 
e~ige gefchenken gedaan te hehben, begaf 1k mij ' 
met mijne bende weder nll,ar de riviet en wij ver· 
volgden langs dezelve optetrekken. Schoon dee ... 

ze 
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ze nieuwe weg door fireeken li~p; welke ieder 
vart ons honperdmaalen doorwandeld.' had, her
kende niemand egter dezei ~e, -zo{veel luister en 
rijkdom hadde.n de verandering van het jaargetij
de en het wederomloopen van het rap do en vol-: 
gen op de dorheid; in welke wi] dezelve hij OTIS 

vertrek gelaaten hadden. 

Wij zouden misfchiert, zonder bet re merken ' :_ 
onze legerplaats voorbij getrokken zijn, en des 
te ligter, omdat zij, agter de boomen ,. welke den 
anderen oever bezoomden, gfplaatst zijnde i VOE)}, 

ons verborgen was. Eindelijk bevonden ~j 011S 

regt over dezelve, en het was a~n het graf van 
dien KaminoZlkas.;· die door cenen · Leeuw ver
fcheurd was, dat wij zagen wattr wij . waren. 

Op het gezigt van het eiQd van zulk eenel'l 
tocht kon niemand zijne blftdfchap imoomen. 
Mijn yolk fchreeuwde zoo ltild zij kon?en, om 
hunne .makkerHeroepen en te ~ar[chuuwen, en 
ik liet teg~lijk eene losbranding t.-f.n aIle onze ge-

. weeren doen. Dit dubbel fein wierd gehoordi · 
Men and';.\'oordde 'cr op door een even diergelijk 
gefahreeuw en in eenen oogenblik zag ik al aet 
volk van de legerplrrats op den oever koomea 
loopen, ill het water fpringen en ovel'zwemmen 
om mij hunne blijdfchap te betuigen en hun-- _ 
ne vrienden weder te ziel'1. De ommoeting. va~ 
de twee bellden kon niet inis[en luidrugtig te 

zijn< 
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lrljn. Het was herzelfde gedruis als daags te vooren. 
SWANEPOEL was aileen op den oever geble., 

ven. Te oud en teO zwaar zijnde om te iwem

men, ftrekte hij zijne armeil naar ons uit en riep 
dat men hem met het vlot zoude koomen haalen. 

'J;n de algetneel1e blijdrchap en verrasrching had' 
'niemarid-om hem gecmgt. Eindelijk gong men 
hem ha;len en de oude man, zig met de eraanen 
in de Gogen in mijne armen werpende, vew;lde 
mij hoe vee! ongerustheid mijne a,f,wezigheid hem 
veroorzaakt lIad. ' 

Die vier maanden waren \loor hem 'eene eeuw 

geweest en fchoon ik hem gezegd had dat hij mij 
vijf of zes maartden n'loest w~geen, had hij geaar
zeld of hij ni'ee :n·aa!' Namero. zoude terugkeeren, 
en ' des te meer, omdat de , Wilden, die hem de 
,osren waren koomen brengen, welke ik op weg 
,gekogt had, hem gezegd haddendat ik, met de 
vriendlijke handelwijze, welke ik omtfcnt de ver
fchillende ,volkeren wist te gehruiken, zooverre 
l,toiJ reizen ; dat hij misfchien nooie meer van m~ 
hooren zoude. 

Men vonde ons veranderd ell vermagerd en , ria 
de onczagchelijke vermoeienrsfen, welke y.rij uit
gefiaan hadden, -behoefde ik mij niet te verwon
de!en over die aanmerking. Over dag door eene 
brandende zon verzengd, aanhoudend over rotfen 

en door zand - woestijnen moetende trekken ,-
V. Dee!. 0 'snlct:-l 
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'5 naches op eene enkele mat rustende, gewoonli]k 
niets te drin~en hebbende dan brak -. wafer was die 

levenswijs waarlijk" war me~ 'er ook van zegge, 
niet die van 'ee:n' Satraap geweesr en egter be· 
klaagde ik 'er mij niet over. Noplt zelfs was ik, 
ondanks .mijne vermagering, zoo 'w'elvaarende g~ 
weest. 

Ik trok de rivier op het vlot over en bevonc1 :. 
mij eindelijk in mijne waare ·l€gerplaats. Het was 
eep heuchlijk oogenblik voor mij. Her was al5 
of ik, na eene lange ballingfchap, 'weder in be
zit van miJn goed kwame. De honden, welke ik 
'er gelaaten had, herkenden'mij. Zijfprongen met 
drift naar mij en deeden mij duiz(!11d llefkoozingen. 

In diergelijke oogenb'likken!ijn' de minil:e beu
zelingen genietingen. SWAN~OEL had in mijne 
afw~zigheid, ' de hen laaren broeien. Zij had zes
tien ki~kens ,die reeds zeer ~pot waren. . De 
honden ', welkd' ik medebragt, ~at gevogelte niet 
gewoon zijnde; [prongen 'er 6'15 en doodden in 
clen eerflen [prong drie ; de moeder en de haaJl'; 
vreemde zaak ! verdedigden de overige, dar o~s 
den djd gaf om 'er bij te koomen. In onze hoen
cler - hokken zien wij onze haanen nooir in zoda
llig een geval hunne hoenders verdedigen, en nog 
minder -wilen zij ' zig met de kiekens bemoeijen; 
zou dat daar van daa~l koomen dat de mijne, 
-n-iaar een wijfjcn hebbende, naruurlijk meer aan 

het-



hetzelve verknogt ruoest zijn en otndat hij, om 
dezelfde reden, nooit eenen Imderen 'haan zijne 
hen hebbende" tien treedeil; , haar meer berninnen 
moest en haare kiekens ook il:etker rnoest lief heb-

' ben. War daatvan zij, wij zien in , het algemeell ' 
~lle de wilde vogelen en die ~ welke luaar een 
wijfjen " ~ebben, her hardnekkiglijk verdecligen 
en hetgrobtfle belang in hunne jongen neeI'Jl!en • 
lerwijl in den tarnmen fiaar~ claar' wij verfcherden 
wijfjens aan vettch~iden haanen in het gemeen 
geeven, de haanen nier dezelfde ve~knogtheid aan 
de hennen en nog mindel' aan haare kuikens heb
hen. Zou de ha-atl in den wilden fiaat meer dan 
een wijfjen hebben? wij wee ten het nier. SON

N ERA T; aan wien de Natuurlijke Hifi:orie vee! 
verfchuldlgd is, heeft eenen wilden haan etl hen 
nit lndie medegebragt~ welke hij meent de oor
fpronglijke foort te zijri van die; welke wij tam 
bezitten; maar hij zegt ons niets \ilmtrent de huis
houding ~q, dien vogel. Ik hel, in Afrika de 
foort , en zelfs her geflaeht vah onze haanen niee 
gevonden, ten minfi:en niet in den natUur ~ itaat. 
Ik heb in verfcheiden verzamelingen van Europa 

wilde haanen en hennen gezien, die volkoomen 
verfe hiIIend waren van die ~ welke SoN N ERA l' 

he~ft medegebragt en die bljtonclere foorten zijtl. 
Ik zal in mijne Vogelbefehrijving de afbeelding 
van deielve geeven. ' 

Een~ 
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Eene van mijne eerne zorgen ' was ' h~r vel van
mijnen ,KarneelpardeI te gaan bezoeken, Her hat 
mij te veel rnoeit~ gekost dan dat ii-niet begee
_rig zoude geweese -zijn het ee behOliden. Het had _ 
l!U zes maanden op een rak ge1egen en dus had-- . 
ik te vreeze1'l d~t het befchadigd zoude zijn. Ik 
naderde hei niet dan beevendc; maar weldra wierd 
mijne ongerustheid door blijdfchap vervangen ,; · 
toen ik zag dar het volko(i)!l1en gedro0gd en vol ... 
maakt ong.efchonden en wei bewaard was. 

Misfchien zou het voeglilker geweest zijn dat 
ik mijn vee voor den Kameelp:l.rdel hadde gaan 
bezoeken "maardien die voor mH gewigeigse was; 
ondertusfchen was die eerst ~ijn tweede werk. 
Het graasde in den .omtrek ~n de weiden waren 
heerlij.k. Enige geieen had¥en gejongd; maar 
aUe mijne oude .osfen waren na elkanderen genor
ven, uitgezonderd vijf, die, iii)nder ziek te zijn , 
egte.- hog kWijnden. Ondanl~ aHe de moeite, 
die SWA.NEPOEL aahgewend~'had om mij ande
re te koopen, had · hij niet meer dan zevenuen 
0sfen kunnen krijgen, en drie fiieren, e~ geltik
kiglijk waren de laatfie in goeden fiaar. 

Deeze verfchi/lende onderzoekingen hadden 
mij, onder hee volk, dar in mijnen dienst was, 
een dertigtal nieuwe aangezigten doen bemerken. 
Ik zag o~k, op eenen kleinen affiand van de Ie
gel'plaacs, een zeker geml vreemde hllteen en ik 

vero 
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'Verzogt verklaaring v.an dat al.les. Men antwoord
de mij dat het een deel van de nieuwli'l1g..aange
koomene Wildenuit de nabuurige horden wa

l~en, die gezonden 'Wolren om tabak n~ haalen. , 
Wat de hllmen illelangt, ' deeze waretiJ, d00r an· 

.aere \\::-v,lden geb0uwcl, die, 0m ,met 'zeek~rheid te
gens deJ)oschjes - manne., verdedigd te wordeA, 
zig onder de befcherming van S WAN E P 0 ElL 

warenkoomen nederzet-ten .en eene kleine ~raal 
naasu de legetlpiaa~s 'hadden opgerigt. , , , .~ 

Op deeze wijze . zijn, 'in dek;indsheid-der n~
tieen, ,de freden gevormd.c E'nige 0wakke men
fchen z@ekepeene fchuilplaats bij den frerken. 
Lan~zaamerh1lnd vergtoot ' zig de mawfchappij ; 
de koophandellokt vreemdelingen aan ,~ en d~ 

maat(chaplijke zaamen:lee'v.ing {lngeNoeiig in ge· ' 
tal, ,in magt en ri:fkdom t<Deneemencie, w.qrd,t een 
volk ,en geeft zig eepe regeering. . Deeze is de 
firik claar dikwijls hun g-eluk .eindigt. ,;',. 

B ER N F,1'\,'I;: haa · in' zijne horde gehooI;4 dat j-k 
~angekoornen wa~. Hij vergat hoe ' zeer ik lll-ij 
over hem te bek1laagen had . en kwam mij bezo~
ken. Hij wierd deeze reis zeer flegt ,van S'W A

N E PO EL en van mij ontvangen , .. hoorde mij 'uan 
zander een woord ce ipreeken en keerd~ mij den 
rug toe. Ik-meende.dat.deeze bngeltlkkige proef 

mij nu VOOI_ altoos van zijne fchelmeFijen~ude 
yerlosfen. 

In 
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In 'de verlel1ill.ende toehten, welke 'S WAN Eo 
'l'OEL' en KLAAS BASTER gedaan hadden am 
mij enige ' OSlen te bezorgen. hadden zij eenen i· 

grooten ,auIJ gedood van eene bijzondere foort, 
welks vel zij volmaakt weI bewaard haaden voI~ 
gens mijnc wijze. Dat dier, ' twee, en eenen halo 
ven voeten boog, is met.zwart- bniin hair 'bedekt, 
dat zoo. fiijf is als, varkens - b0rstels; '.zijne twee 
oogen zeer hoog. en 'uirpuilen~e 'gaven hem een 
geheel verlehillerid allnzien v.a~ dat van aHe an-
4ere aapen. , SW'ANEPoEL~'~eide mij. dat' hij 
,deezen gedood had in , eenen ,ie~ talrijken troep 
vim andere van c;1ezelfde fODrt:; waa'r dat .h€t hem 

- ,. o!:? 

yoorgeko'(Jmen was dat l'er' ondtt~den hoop veel 
. gr@otere waren. -1 I :.' , I ,.(. 

Zedert dat ik aangekoomerr lVas was mijn volk:. 
bezig geweest de OSlen van de earavane te ont
laaden 'el1 rnijn reistl!lig en pakk~n 'op het vlot over 
de rivier te brengen. Het gewigtigst werk bleef 
EU nag te doen, dat ', namelijk" van de oSlen 
zelve in de ·legel'plaats t~ brengen. , Men had zig 
gevleid hen de riwieL .zwemmende te doen over· 
trekken. Doeh, alzoo zij nooit eene" rlvier ge
zien hadden die zoo breed was" war 1m zij be
vreeso voar den overtoent geworden en weiger-

, den aIle 'ex ~jn te gaan. Te vergeefsch .had 'men 
~nig~ van' dh~ uit de kudde te water doen gaan, 
om hen dOQr het voorbeeld daar toe te krijgen, 
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te vergeefsch had men aIIemogelijke triiddelen 
gebruikt, zelfi tot fiagen toe; zij booclen aan
houdend weder!l:and. Eindelijk alzoo de avond 
viel, beDoot men een laatst middel te beproeyen. 

Wat hooger in de rivier was eene plaats, daar 

zij " een eiland vormende, zig in twee arlJ1~n ,:,cr
deeIde~ Her was te denken dat, als die dier~n 
eene' mindere breedte voor zig z0udetl zien, zij . 
ook minder bevreesd zouden zijn en zondermoeit~ 
te water zouden gaan. Ten minften vleiden wij 
' er ons mede, en in die hoop liet ik hen naar die 
plaats drijven met > een genoegzaam getal man~ 
fchappen om hen des naches te bewaaren en met 
bevel om met her opgaan van de zon den over

!ocbt te oDderneemen. 
Met deeze fchikkingen meende ik in :d1es voor. 

zien te hebben en ik legde mij g~rust in mijnen 
wagen te £laapen. Ik Iliep·,des anderendaags 's,lllor

gens nog zeer gerust, wanneer K L A A S mij eel1S-
. klaps kwam opwekken en mij kwam toeroepen dat 
ik onverwijld op wu fraan. 

Mijne eerfre gedagren waren dat hi] blijde was 
mij bet overbrengen van het vee re kunnen aal1-
kondigen, en ik vroeg hem of men 'er veel moei

te mede gegad hadde. "Dat is de vraag niet" 
" amwoordde hij; "alles is verlooren. In den nacht 

" zijn d~ wagters in fiaap gevallen en zij hebben 

" de vu~ren la~cen uicgaan. ·, pe BoschJes - man· 

o 4 " nep, 
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" nell, die op de loer lagen, ' hebbe? .d-ieilllaap 
" waargenoom:o om de gehee1e kudde wegte
" voeren. " 

" Bij geval is · een der Qaapers wakker- gewor
"den. Hij heeft den dieff1:al bemerkt en heeft 
" de andere te wapen geroepen . . Zij hebben aIle 
" m6t malkanderen de rovers vervoIgd, maar 
" deeze waren zoo ~eele in getal en hunne ag" 
" terhoede, die den aftocht van de andere dek-
" te, heeft zoo veele pijlen ge[choten, dat ons 
" volk, na enige maalen gevuurd te hebben, te-
" rug is gekeerd enflecbts drie Qs(en- medege-
" bra~r heeft, die zeer mishandeM en agter ge-
,., bleven waren; daar biij(t ons tiu' maar een mid- . 
" del overig, dat is, met magt c'!.~ rover~ te vcr
"vorgen. Maar wij moeten on~rwijld vertrek-

;. 

" ke.\1l en geene rninuut djds verli~z~rt." 
Dit voorval wa~ zeer ongelukkm- voor mij in 

deeze o.mfl:~ndigheden, niet al1een'(:~oor het aan· 
merklijk verlies dat ik 'er door leed, mnar Dole: 
omdat het, terwijl her mij beToofde van de die- ... 
ren, welke ik bel1:emde om mijne voor[pannen 
te verwis[elen, mij de middelen menam om ·naar 
de Kaap terugtekeereo. 

Naauwlijks -was deeze tijding in de legerplaats 
bekcnd geworden of mijn yolk, ahoos tegens de 
Houzouanas ingenoomen-, deeden den agterdogt 
op hen vallen. Als men hen gelooven wilde. 

wa· 
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waren het die rovers aIleen, welke men 'er van 
befchuldigen maest; zij waren het die, na ge

veinsd'e dienst " betooningen, ons op het fpoor 

gevolgd waren en , het tijdflip van mijne afwe- ~ 

ii.:zigheid waa'rneemende· , hun voorde~I 'er mede 
gedaoo hadden om wegterooven hetgeen ik 'nu 

niet b~rchermen kon. " 
lkiloeg geen geloof aan die befchuldigingen 

en de uitkomst bewees dat' zij geenzints gegrond 
waren. Maar ik verloor mijn' dJd niet met de

zelve te weer1'eggen. ", lk bekreufide mij weinig 
te weeten wie de dieven waren , het voornaamfie 

was hun het gef1:oolene weder te ontneemen en 
daartoe koa ik niet koomen dan door den raad 
van K L A A S te volgen. 

lk gaf dan mijne bevelea daartoe. Onzeeker 

zijnde hoe lang de toche duuren zoude, maar weI 
verzeekerd dat hij ' niet gelukken zoude zoo wi; 

niet eenen grooten fp oed lliaakten, Het ik eenen 
os klaar ' imlaken, op weI ken men , mijne kleine 
tent, mijnen mantel, -enig kruid 'en load , de 
krosfen van de mannen, welke ik benoemde ani 

mij te volgen en twee fchaapen " welke' men viI-
de, laadde. " 

Mijne bende bellond uit den getrouwen KLAAS~ 

\rier mijner onverzaagdfie jagers ' " onder welker 
getal K L A A S BAS T E R was, en agE Hottentot
~en, met boog en pijlen gewapend. lk had KLAAS 

o 5 vol-
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volkoomen gewapend gelijk ook ,mijzeLven en hij 
zat, even aJs ik, te paerd. Eindlirk nam ik een 
gedeelte van mijn~ honden mede, en vooral mij
nen grooten hond, Jager genaamd. 
: Weldra waren wij de rivier overgetrokken eft 
kwamen bij de wagters. Mijne tegenswoordig
heid feheen hen befehaamd te maaken; doeh al 

:' 
hadde) 'k den tijd gehad om he-n over hunne nalaa-
tigheid te bekijven, zouden de fehaamte en droef-

f heid, die zij 'etl over gevoelden, mij den moed 
daartoe benoo~en hebben. Ook waren onder 
hen Kaminoukas, die, mij hunne 9sfen voor de 
reis verhuurd hebbende, dezerv~' do.or den dief
flal, zoo weI aIs ik de -mijne, vetlooren. 

Di~ volk, om zelf :voor hu~ belang te waa
ken, -verzogt mij verlof om mil ook te volgen. 
lk fiond het hun toe en zond ·de.andere naar de 
legerpla;rs terug ,~me_t l~st om d~~:~Me herroverde 
osfen, i~o zij beSt konden, aIda~ . te bezorgen. 

Wij konrlen ons niet bedriegen" in den weg ~ _, . 
dien wij ~olgen lI)oest~n. Hij was 011S voorge- :', 
trokken op het zand door het fpoor van onze os
ren en wij voIgden het zes geheeleuuren langs de 
Oranje -rivier opwaarts. EindeIijk [eheen het 
zig van de rivier te verwijderen en het land in te 
loopen, terwijl het eene bogt maakte. 

De nacht, die nu aankwam, deed mij beflui
,en nu niet verder t€ gaan en op die plaats fiil te 

, hou-
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110udcl1. Ik liet vuuren aanfieeken en enige voor
zorgen neemen 'om ni~t verrascht te worden, en 

. g(ldulJrende dien, tijd gong ik met.I\. LA A S. VOOll-

uit am het fpoor opteneemen en mij van 4eszelfs 
.' ," rigting te verzeekeren. • 

Na, een half uur trekk.ens befp~J:lrgen' wij d~t 

de kudde in twee de'elcn 'verde'eld was' gewotden,; . 
heteen gedeelte was regt -"oO,st.W,.:!,!\fts getrokkt:-.n., 
het ander, da't ved gco0t.er w,as , lief> noordwaarts 

voon. 
, __ Naardien .dit laatfre veeI grooter. was, pciloo~ 

ten wij dit te volgen en., Qm ,het te fchielijk~r 
w~dertevinden" v;oor deri dageraat op den wehr 
te gaan. Dit b.eilooten hebbende. kwamen wij 
aan de legerplaats terug en na den I1acht zeer. ge
l"ust doargebragt te hebben, vertrokken wij il1-

dedaad twee uuren voor de zo'n ·opging. · 
Schoon de duisterheid ons het fpoor verb~rg, 

vleide ik mij dat ik· 'er mij niet van v.erwijderen 
zoude al~ 'ik noordwaarts trok en ook, aIs het on-s 
.§ebeurde dat wij het verlooren, was het ons g~. 
maklijk het weldra wedertevinden. J ' 

Wij waren niet in fiet geval. Toen de dag ~a\1-
brak, waren wij wel op het fpoor'- maar, na 

. vier groote mijlen afgelegd re nepbe~ ,befpelll:9;! 
ik dat het zigtbaarlijk regts af dein.sd~ als om ztg 
:weder te :vereenigen met de ~udde, die Qrl.sC!W~an.S 

Qf getrokken was. BAS T E R.,' ,cii,ct" in mijne qfo 
we-
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wezigheid, die . rtreek doorgetrok.k~..n. was, z~ide 
mij dat hij die herkende en dat op weinig afltands 
eene horde vim ·Kaminoukas was, bij welke hij 
ruilingen was gaan doen. 

Volgens de plaats daar hi] miFaanwees dat d~ 
borde woonde, Jag ik dat zij tusfchen de twee 
borden in lag. Mijne makkers, die wantrouwen- :. 
der wa~en, dagten dac zij 'er' beiden op aanlie- . 
pen en dat bijgevolg de Kaminoukas de dieven 
waren. 

He~ kostede mij veel op eene natie vermoeden 
te hebben, die in aUe de betrekkingen, welke ik 
met haar gehad had, .in aIle de ruilingen, we~ke 
zij aan mijne legerplaats· was lI':S>0men doen, zig 
,leoos opregt en getrouw getoo$.i had . 

. Aan den anderen kant naar derzelver kraal te 
v 

gaan, geiijk .mijn volk-.mij vOCrrJ1:elde, was mij 
van hetfpoor vepwijderen enmis(diien eenen zeer 
I&stbaaren tijd verliezen. Ond~us[chen mijne 
gantfche be~de yoer deeze 'afwijking zijnde, lien 
ik mij door het aIgemeen gevoelen, overhaaIen, > 

em wij begaven ons regt toe regt aan naar de 
horde. 

Ik had mij niet bedrogen in het goed denkbeeld 
dat ik van haar gehad had. Zoo dra ik hen aan
[prak, zag ik aan de gerustheid die op de aange
zig ten heerschte, en aan de vriendfcha,p, met 
.welke men mij oDtvong, dat mijn vol'k zig ill 

zijn 
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zijn vermoeden bcdrogen bad. Weldra ware!! , 
zij 'er zelve van overtui~d en zij bekenden dat zij 
ongelijk hadden. 

Men wist egter in de horde iets van de gefioo
""J en kudde; een van hun had haar daags te vooren 
, :zien voorbijtrekken, gedekt door een groot aan· 

tal voUts, die hunne ' kqers naar de rivier [chee
nen te' rigten en welke men dagt dat nan de over
zijde woonden. Twee hunner booden mij zelf, 
'vrijwillig aail mjj weder op het [poor te brengen 
en mij over de Oranje - riyier te geleiden. Ik 
nam hunnen dienst aan. Helaas! ik wist niet weIk 
droevig ongeluk hun door dien edelmoedigen 
diens[ fiond overtekoomen. 

Aan den anderen kant was het een geluk voor 
tnij in die ,horde gekoomen te zijn. De os, die 
mijn goed droeg, was zoo afgel1).at van vermoeid~ 
heid, dat hij buiten .il:aat zou geweest zijn verder 
te ga:m. lk hUlJrde [wee andere om hem afre
wii[elen ~ :' Ik liet ODze vootraad ook met ,twee 
nieuwe [,h;1apen vermeerderen en weldra floegen 
wij weder op weg. 

Wij moesten vier mijlen oost- een vierde noora
waaets trek ken eer wij bet [poor wedervonden. 
Toen zagea wij het wederom; maar het was om 
ons aan den Dever van de 'oranje - riyier te bren
gen, daar bet eindigde. De rovers waren dan 
aldaar met hunnen buit de rivier overgetrokken. 

De 
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De zaak fcheen omwijfeltJaar, en -c;gtef'zwont" 
men mijne twee Kaminoukafelte gidfen over, om 
'er nog te vaster;¥an "verze~kerd te zijn. 

lk, die, volgens hun getuigenis, niet twijfeI-
de of de Boschjes-marmen , welke ik zogt, woon
den aaB de andere zijde van de rivier, meende 
bet voorzigtigst te zijn haar tusfcHen hen en mij :' 
te laaten en den nacht dooDtebrengen daar \Vij wa-

. .ren. Wij bad den dien dag dertien ~jjlen afge- _ 
Jegd zonder OllS ergens andel's dan aan de kraal ce 
hebben opgehouden en wij hadden alle rust noo
dig. Onze twee gidfen- kwamerrterug , na he r 
fpoor gevonden en . het geduureride -twee uuren 
gevblgd te hebben; maar tOen [Ij of hunne te~ 
mgkomst waren, zageti zij eenep verdronken 09 

in de riVier drijven ; weI ken zin deeden afdrijven 
. " 

en dien zij-naar ons vooJ;tfiuuwd~tl;; pet was een 
van de l11ijne; hij,hid mljn teken <~nih A A S her-

- ~ 

1tende bern. {'i; 

lk had, geduurende den nacht, mljne gedagten ,
laacen gaan over de beste middelen om de rivier .'
overtetrekken. Nog nergens had ik dezelve zoo 
bi'eed en zoo fnel van firoom gezien en het was 
eene doortrapte loosheid van de dieven dae zij 
jl1ist de plaats uicgekozen hadden daar zij moei-
jelijkst en gevaarlijkst was. \ 

Dat mij vomal verwonderde was dat liet hun 
gelukt was de kudde 'er door te doen trek ken , 

ter-
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terwijl mijn volk door aIle rnogelijke middelen niee 
eens . in fiaat geweest was die dieren te water te 
krijgen op eene plaats, die twee derden mindel' 

. breed was. Dat denkbeeld maakte mij nog kwaad
'ia:trtiger regens de rovers, en ik moet ~penhartig 

bekennen dat ik nodig had doorzulk eene reden 
aangezet" te worden. Zonder dat zouden de zwaa- ' 
righeden Van den overrocht mij afgefchrikt heb" 
ben '; zij zouden mij weder cerug hebben doen 
gaan en ik- ?Oll mijn ontwerp van hen verder te 
vervolgen hebben laaten vnaren. . 

SchoQn ik nu niet bedaard was, was ik egter 
niet blind voor het gevaar, en hec was zelfs om 
bet £edeeltelijk te verminderen dat ik de Oranje
riyier hooger op trok en nie'c overflak dan daar 
zijn bed veeIfmaller was. Ik behoefde niet te ; 
vreezen dar [k mii door dien omweg van het fpoor 
verwijderen zoude • . Behalven dac de verdronken 
os mij bewees dat de Boschjes- mannen hooger 
op waren ,"konden mijne gidfen, die daags te 
vooren bun fpoor gevolgd badden, niet misfen mij 
hetzelve te doen wed ervin den. 

Wij vondim het indedaad oak weder en volg
den het op nieuw vijf mijleB. Maar toen wij zoo 
v,erre waren, bleeven mijne Kaminoukas een~
klaps als verflomd' flil flaan. Het fpoor der voee
flappen, in plaaes van naar .de horde, welke zij 
verdagt hieldel1, ee blijven voordloopen, wend-

de 
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, de. zig 'er van af door eene b.ogt re-maa-ken en em.: 
digde ten tweedemaal aan de rivler:" _ 

Deeze nieuwe. teJe\ldl~lling bragt onsalle vat1 
ons fiuk; de ~erbaasdheid was algemeen en wij : 
bleeven eoigen ~ijd elkandere'n aaniirn zonaer een 
woord te fpl'e€ken. , Toen wierpen de gidfen, 
<lie nu gedwongen waren de onfchuld van de hor- :. 
de te erkennen, de befchu~diging van den dief
flal op .eene andere, die vijf mijlen van de rider 
woond'e aan den overkant, daaFwij van daan kwa~ 
men en indedaad alle de ,voeti1:appen Hepen naar 
de Oranje-riyie1' en ge~m derzeIve verwijderde 
;er zig van. 

Zoo veel tegenfpoed fcheen 'wel · gefchikt om 
mij den moed te bene.emen.Wet had geene an
dere uitwerk~l1g dan mij te v,~rbitteren en J:IOg 
fierker .aantezetten. . Wij trokl.lln dan de rlvier 
ten derd~maal oyer, e~, na flii:gehouden te heb~ 
ben om enig voedzel te neemen :~~egaven wij ons 
weder op net fpoor, dat ons eerst, eene -mijl ver-, . 
Ie, noord - west leidde, vervolgens door ' eenen ' 
grooten emweg de Oranje-riyier weder naderen~ 
de, bra gt het ons weder' aan dezel ve niet verre 
v,an de plaats daar wij die daags te veeren over
getrekken waren. 

Het was dan voor de vierde reis dat wij, na 
veele draaijingen enwendingen, na drie dagen 
tre~kens en, nil het uitfiaan van groote vermoeije

nis 1 



~lS; weder genoodzaakt ~aten . de riwier overre
fleeken; Het was om mij te bedriegen en om,mij 
omtrem den weg van hunne vlugt te misleiden 
mat de rovel's; daor eene fehelmfehe en , doet.,; 

'~trapte list ~ flie zelve drie ,maalen over ell wedel' 
' overgeirokken waren, In kort het waS' niet die 
haastig€" tochten gints en herwaarts dat ik eenen 

, ieer langen weg eene horde moest vervolgea; die 
wffinig meer dan agttien of twimig mijlen ,van 
mijne legerplaats was en die denzelfclen ,oeV6-1' beo 

woonde; 
Waarlijk indien ik i~et geweeteri hadd;' zou ik 

mij veel zweet en arbeid gefpaflrd hebben; ,maax 
hoe konde ik het raaden! en ;\Vie ZQU 'e1' niet hi 
bedl'ogen geweest zijn'? Mijne giaCen z~lve, "OVe,.1l 

. zoo vflel loosheid verll:amd, vreesden dat ik hec 
niet z0ude willen gelooven en dat ik .hrtJi· verda§t 
:loude h0aden de eieven te begunfl:igen en hen iii 
de hand te werken, Om mij eenet kostbaaten tijd 
te doen verii~zen tm hun dus gelegeli,heid t~ gee
ven hunnen buiE in veiligheid te il:ellen, Om mij 
hunne goecle trOUlVV te toonen, wilden zij de 
Oranje -1-iyier voor mij ovemekken, en hell was 
eers~ na dar zij zig met eigen oogen overtl;1igd had.: 
d~n elat hee fpoor aan den .overkant w:ed; r begon 
dat zjj I11ij kwamen aanmoedigen hen' te volgen: 

Deeze laatfie overtocht zou mij bijnal\e.fl leven 
gekost hebben, lk deed dien; als gew00nlijk rip 

y. Diet. :P mijnt 
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mijn paerd, terwijl twee zwemmer& ' net'diet bij 
"den toom b·efHerden. Omrrent in het midden van 
de rivier zljnde', bruk een der armen van de fiang • . 
Door den anderen gerrokken wordetide, geeft het . 
eenen flag mer zijnen kop, die den anderen zwem
rt1er doet los laaten, en het wordt door den firoom 
rtiledegefIeept. Ik, geen middel hebbende om :· 
'filij meester van hetzelve te maaken, gaa op zij. 
'nen hals ,leggen en zoek het met de hand, al 
-vleiende, te befl:ieren; maar' het hadde kragten 
moeten hebben am te zwemmen en de weg had 
het zooaanig vel'moeid dat her ,ge'ene rueer had. 
Het dreef meer dah een vierde uurs af zonder an
dere pooglngen te doen',dan dIe' nbdig Waren om 
zig. boven Water te botIden. .f 

Gel~kkjg voor mij dreef d.; . Uroom,. die ons 
ruoest doen verdrinkeo', het naa.f~en oever, maar 
het Q~er 'was zod;afgemat dat he~~ier kon opfiaan. 
Te vetgeefsch deed mijn yolk, dift tot mijne hulp 
was toegefchoten, hun best om het weder op de ' 
been te brengen; aIle hunne moeite was te ver~' 
geefsch; het fiond niet op dan des anderen daags 
"5 morgens, na het overige van den dag en den 
gehee1en nachr o.p die plaat's te zijn gebJeven. 

Om het meer tijd, te geeven om zijne kragcen 
weder te kri1gen, vertrok ik niet dan vrij laur in 
den voormidda,g. W'ij volgden weder het fpoor 
van ons vee; dat ons vier mijlen oostwaarts leid-

de, 



de, claar wij OJ? eeh vdetpad i;:wamen; dat naat' 
de horde gong en op dat voetpad Iiepen de voet .. 

. nappen van opze bsfen uir, die \l.lIe op die plaat~ 
bijeen gedreven waren; wij tWijfelden mi niet 
'fueer of onie dieven waten de bewDoners van die 
horde ... ·'·, 

Mijn; Ewee Kamitiouklt/cn~ gidfen vefzdgteii 
inij verlof mij hiei: verder te volgen; zij vreesden 
dar; als zjj verder met OilS mede gingen, men hen 
herkenijenioude; dat de borde h~n verdltgt zou" 
de houd~ dat zlj fuij tegens dezelve hadden ge~ 
kid; en dat iij dus oorzaak zouden zijn vati eeneli 
borlog tusfcheh de twe~ nadeen. Hunne vrees was 
gegrol1d en hurine vooriigtigbeid zeer redehlijk. 
Naardi(ln ik 'er niets in zag daN hetge.en billijk 
was, gaf ik ; e1" niijne fiem . toe en het was tGt huti 
bngelcik. Wij kwamen Qvere.eh dat zij blijiien 
iouden daar wij waren en daf zij daar onlJe ter~g~ 
k.omst zotiaen afwag£etJ. Nii'Jtr.dieti het egter hiet 
voortigtig tou geweest zijti oJ? klaaren dag verder 
te gaan en ons te veel blo~t te ,gee'fen; bedoot itt 
~ot den Eachr te wag.teFlI i-Ioe donker net oak 
was, het pad was te ieer betreeden dan dat w,ij 
Eoudeil hehben kunnen verclwaalen, . 

. Wij .vettrokken ten twee \!.:\.Il:en in den iiiorg~n'" 
nond in de grootfre fiiIte; en weldra bef.peurderi 
Wij het licht van vetftheidetl vuuren, welke triijn 
vol11: ~iite dat drie vierde mij'! va,n ons af ,watel1. 

, p g . No; 
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Nog wat ve.rder gekoonien zijnde hoorden wi} 
zingen, lagchen " en fchreeuwen, De dieven 

Waren vrolijk en maakten goede ciet ten mijne ; 

kosten. 

Hun gedruis was evenweI tot iets goed; mij

ne honden begonnen, toen tij hen naderderr; ZO() :, 

,flerk te huilen, dae wij hen moesten muiIbanden? 

maar- zander het vreeslijk gedrui~ dat hunne {fem

menveFdoofde ; zouden wijverraaden geweest zijn. 
Zie daar mij dan, voar de eerll:e reis, in ll:aat vaQ 

oorlog met · eene wilde. horde en ' voorneemens 

haar met konst teb.ell:riJden, ioo ' zij mij groo~ 

ter magt tegenftelt. .' 
. Naa.rdien de tijd ni€t gun.ll:ig~was voor den aartQ 

val" flelde ik dien tot het ai ,nbreeken van den 
dag uit, en, om denzehtenoB: eeqe voordeeliget 
wijze .te doen ,<gong ik mij m~-mijne bende ag

ter eene b9s dikke flruiken verr~n.Sren-i die; ons 
een veilig bolwerk teg.ens- den aanval onzer vijallJ: 
den verleenende, den mizen vrij wat verfrcrkte. ," 

Het kteupelboscl:!- was gro'Ot gen'aeg om aile 

mijne fchieters te bevatten ert te berdm:rt~n el'l 
ieder van ons, enige takken ter -zijde buigende-, 
maakte zig eene [oort van fchietgat. door welk 

hij de pu~t van zijnen ' fnaphaan kon fleeken en 
dus fchieten. 

In deeze pIaatfing wagteden wij geduldig en in 

flilte ,het tijdfrip van den aan.val. De fche1mro 
fc-hee-
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fc heene)l dien zelve door hun ge'drag te begunf1:i. 
gen. Langzaamerhand verminderde hunne 'luid., 

Tllgtige vrolijkheid. Eindelijk voor de vermoeid· 
,11eid bezwijkende, begaven zij zig in hunne hm-

'~~n om, teflaapen en het gedrlJis hield geheel en, 

alop. 
Dc dag kwam eindel1jk aan en voldeed -aan mjj~ 

DC onverduldigbeid. . Ik leon die naauwUjl},s meer 
imoomeD. N,laar toen zag D{ dat wij den affl:al1c;i 
kwalijk berekend hadden. Onze post was te ver· 
te van de kraal en onze kogels zouden zoo verre 
niet hebben kunnen draagen, Wij moesten dien 
dan verlaaten en 011 5 nader bij begeeven. Wij lie
ten 'er ODze twee ,os[en en mijne twee paerdeq 
bedeh fraan met een' man .om hen, te bewaaren 

en gereed 01)) 'er mjj ,op he~ minfre nflde€l. dat ik 
zou lijd~n van te bedienen. 

Verzeekerd dat alles in diepe rust was, nader- . 
,den wij onbedekt en frelden ons regt over de hor
de binnen eene filaphaan - ["hoot. De kraal was 
vrij groot en [cheen denig of veercig hurren frerk 
te 7;ijn; zij waren in het hangen van eenen heq, 
vel gebouwd, agter weI ken ver[cheiden hooge 
bergen als een amphitheater gelegen waren. 

, Alle onze [naphaanen waren geIaaden en deeze 
voorzorg had ik nodig geoordeeld. \ Mijn voor

neemen was egter niet de vijandlijkheden ' door 
ploedvergie~en te b~ginnen. Ik wilde de royer~ 

p 3 fleches 
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flechts fchtik aanjaagen en hen dwingeri, om t~, 

vlugten door' d~n fchrik van eenen fcliielijken en 
pnverwagten aanval. lk beval dan dat men f1echt~ ; 
in de luck zou fchieten en verbood V'oll1rekt op 
1!enen enkelen mall aanteleggen, ten zij wi] daar
~oe gedwongen wierden en ik 'er bepaald bevel :. 
~oe gaf. 
D~ aanvlli beg~n m~t mij.fk fchoot mijne 

groote karabijn af, welker flag, door aen weer
~lank der nab!lt!rige bergen herhaald, een ver~ 
fchriklijk gedruls veroorzaakte. · Wij verwagte" 
.;len dat op djt gedonder de geheele horde ver
fchrikt de vlugt zou neemene,il $ij\1 yolk maak-

. te, zig gereed 'om den algem~enen fchrik nog t~ 
ve~grooten ~oor eene losbran~ng van hun ge
weer. . Maar tot onz~ grooti ~v~qvQndering 'ver
fcheen ~r niemqnd. Te verge~~~h d€ed zig de 
,erfie losb,randing hooren, te ~rgeefsch liet ik 
pog verfcheiden andere doen; alles [~heen fiil e~ ' 

ik wist niet wat 'er vap te denken. ~. 

Deeze gerustheid. was flechts fchijnbaar. Tel'-, 
wijl alles van buiten rust en vrede aanduidde, was 
van pinnen alles in verw;nring eil fchrik. Maar 
~oor eene helfche list, waara an mijne dieven on .. 
~etwijfeld ree&> lang gewend waren, wilde geen 
hunner zig vertoondn voor alle in fiaat van verde
~iging waren . . WaarfchijnIljk hadden zij in dier~ 

gelijke geV'alle'~l ~e~l feil:t o~ el~a\lde~e\1 te mar .. 
fc~u.uW~\1~ Toe~ 
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Toen zij gewapend waren, kwamen zij eens~ 
klaps en op hetzelfde tijdfl:ip aIle nit hnnne hut
ten, trokken op ons aan mer een ijslijk gehuil , 

i ••.. en fchoo ten eene wolk van pijlen op 011S af, d[~, 
·,buite:a" [choot zi}nde, ons niet bereikten en o.p 
welke. ,.ik antwoordde door eenc losbranding ~ , 
welke 'ikaltoos over de htJtten liet rigten. 

De Wilden, zienee dar niemand hunner gekw€tst 
-was, verbeeldden zig dat mijne gevveeren zoo 
verre nier droegen. Zij vereenigden zig aIle en 
kwaruen in woede op 011 S af. · II. wagrte ,hen 011-

pezweken af, tel'wijl mij n volk hun toefchreeuw
de dar zij mij mijne osfen zouden wedergeeven. 
Ik wee~ nier of zij in her algemeen gedruis ons 
verfl:aan konden, maar onder hereik van eene 
boog - [choot gekoomen zijnde, zonden zij ons 
eene nieuwe wolkpijlen roe, die nu rondom ons 
ncderviel. 

Toenmeende ik dar her geen tijd meer was 
om hen te ontzien en mij met een ijdel Kedruis te 
vergenoegen. lk gaf dan last dar men op den 
man zoude aanleggen ; en onze fchooten kort op 
elkande/,en volgende zagen wij weldra die geheele 
ben de als mieren ui.r elkanderen loopen, elk zijns 

'wegs vlugren met een gehuil , dat niet, als het 
eerfl:e, de kragtige uitdrukking van fiommoedig
heid en he~ fein van den llrijd, maar de kreet van 
wanhoop was. 

P4 Zij 
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Zij lie ten egeer niee na zig te herzamelen. Il~ 
~ag hen zelfs 6p ,den top van den heuvel gaan, 
mijne kudde verzamelen, die daar verfpreid gr\las~ 
de', en met dezelve veJ.7dwijnen. :Reeds hadden 
hunne vrouwen en Idnderen zig geduurende den 
fl:rijd daar henen begeeven en daar was geen [poor. " 
van vijand meer te zfen. 

Dat mij het ergst in deeze omf1:andigheden kon 
overkoomen was deeze afrocht, die mij ten twee
demaal mijn vee ontroofde. Waarroe zouden mij 
aIle de moeite en vermoeienisCen ,welke het mij 
zedert verfcheiden dagen gekost ' had, gedien<:l 
hebben, als zij mij nu op ni,emy ol1trukt wier-' 
den, zouaer dat ik kans ' hadde dii wederte krij gen j 

I Daar'was dan geen' oogenblik te'f.verliezen. ZQO 

de bende ,flechts den rijd had det l;!erg - eng ten ,te 
winnen, wierd het onmQgelijk dte; 're herovel'en 
en ik wa;'~ dezelv~ vool' altijd kwI~,geweest. 

llc liet dan mijne twee' pacrden brengen, wel- 'C)' 

ke ik agter het kreupelbosch geraaten had en 'drie :
jagers afzendende om de kudde en derzelver hoe~ 
ders aan eenen kant de pas a,fteCnij den, galoppee~ 
de ik met K L A A S l1aav den al1de-ren kant om hen 

aldaar te keeren. 
Weldra zag ik qe Wilden :tan de andere zljde 

den henvel afgaan en naar eene vlakte treklcen , in 
welke een bQschwas. Toen ~dj 011S zagen, ver

~q1?,btlden zij hunll~ fchreden en v~rdweene\1 atJ.-
d~r~ 
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tier.maal. M:)ar zij , die de kuddc dreeven, de. 
zelve door de fchuinfte nier zoo fpoedig ktlnnen
pe doen voortgaan, en zig op het pun~ ziende 

': van omfingeld te worden, verlieten dezelve ell 
jiwarb'e,n zig, zOQ fne~ 2;ij loop en konden, bi] 
J1Unne:" makj{ers voegen. .. 

Dar hen nog fneller de~4 vhlgren was de aa!l· 
komst van mijne di'ie jagers, die hen digr genoeg 
op de hielen zaten om op eenen van-J1Un te fchie
ten en hem ter aarde !e veIl en. I!{ kwam onder
tusfchep met K L A A S aan het ander eind van clen 
kring, en to€n zag en wij ons mee,sters ell bezit", 

ters vq.n hn vee. 
Her was egrer mpgdijk dat de vlugtende, van 

lmnne eerfte v~nyondering bekoomen, 'tot zig~ 
zelven kwamen, en dar zij, zig fchaamende voor 
eene hand vol menfchen gevlugt te zijn, welker 
gem! nier het twintigst gedee!te van het hun uit,.. 
/1laakte, ons met magt kwamen aantasten. Ook 

·konden zij, bij gebrek van moed, list gebruiken,; 
zij konden ons in onzen aftochr ontrusten en ons 
de vrugt van onze ovenyinning bij kleine por
~ieen doen verliezen. Ik plaatfte d[ln, 2;onder 
een' oogenblik tijds te verliezen, twee mannen 
·o.P fchildwagt op den heuvel, om hunne bewee
gingen waarteneemen, zoo zij uit het bosch kwa~ 

tp.en en ik begaf mij in de kraal bij het overige van 
\ P S mij-
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jnijne bende, e€rwij~ ik de kudde voor mij hcne!!! 
deed drijven. '-

Meesr aIle de dieren waren kreupeJ, h€tzij 
dour de bovenmaatige vermoeienis ' vim den over
haasecn wehr, welken men hen had laaren doen , 
hetzij door de fagaai - fl:eeken, welke men hun .

. gegeeven had om hen voorr re drijven. Hoeda--
nig onderrusfehen hun toefl-and was, was her eg.; -
tel' nog een geluk voor ons dat wij hen wederge
von den hadden. De Kaminoukas herkenden de 
hunne. Geen van de mijne O11\brak "er ook aan, 
bchalven den os, We1kell wij in de rivier hadden 
zien drijvcn en mijn bakkelij - 9s. - Dar fchoon 
dier was gef1agt gcworden voor{'den roaalrijd van 
her feesr en wij von den zijnen koj' bij de kraal op 
den grond.-liggen,· c. ~;,r -' . 

De kudde van"de hQrde wasdltj,r in haar perk. 
Her had iledm van mij afgehangen mij re wree
ken door de wer van wedervergeJding en dezelve :',
geheel medereneemen, en mijn volk zetrede mij 
in hunne gramfehap daar roe aan. Vol gens hen 
was deeze buir wenig en de volkplanters van de 
Kaap misren in diergelijke _gevallen nooir zulks te 
doen. Maar die ftelrege.1s waren de mijne niet. 
lk hield mij te vreden met, cot fehade - vergoe
ding voor mijn verlies, eene jonge koe te nee
men, welke gekalfd had en (wee vette fehaapen, 

minder als een prijs voor den diefftal dan om hun 
€(m 
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?en fpre~kend bewijs te laaten van mijne- ingeto
genheid e'n~v4n mijne naauwgezette billijkheid. 

Deeie f1:raf ge6efeqd zijnde, trok ik mijl1e fe hrld .. 

wag}~n in en bereidde mij to t mijn vertrek. Ge
poodzaakt zijnde Iangs 4e~ lang en fmal yoetpad, 
laogs' welk wij gekoomep waren te gaap, had ik 
veel~ voorzorgente neemen om wij . voor hinder. 
laagen en wra~kneemin.gen tt;! behoedenen die 
maarregelen waren des te 1100dzaaklijker omdat 
de osfen, wegens den w~g en door hunne won~ . 
den, piet d~n zeer langz;lam en de een agter den 
anderen gaun konden, lk zette K L A A S met twee 
mannep met fnaphaanen gewapend aan he£ hoofd 
en ik met het overige van de beude maakten de 
agterhoede uit en in die orde crokken wij 11aar de I 
vlakte. 

lk verwagne de twee lrarrzino(J.kfl[che gidfen op 
de plaars ~aar wij hen daags re vooren gelauren 
hadden, wederrevinden; maar toen wij die na
derden, hoorde ik eensklaps aan de voorhoede 
van den rroep een klaaglijk gefchrei, dat mij van 
febrik deed verllijven, Ik Hep 'er terJl:ond naar 
toe en zag een ij slijk fchouwfpel, waarvan het 

, ~fzigtlijk depkbeeld mij nog op dit tijdJl:ip doet 
grillen. D ie rwee ongelllkkige Wilden,' die zi&. 
~o edelIUoediglijk aangeboden hadden om mij te 
geleiden, lagen op den grond, bijl1a doo.d en ' 
zwemmende ~n h~n b~Qeq. . 

M ijn 
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JVIijn eer(te denkbe~ld was dat zij door ~nige 
van de horde omdeiu -'waren en ujt agterdogt aan 

de wraakgiet"igheid waren opgeoffe~'~; maar na
del' bij koomende wierd ik weldl'a ult den droom 

geholpen. Een van de twee had de onderf1:e kaak 

vermaalen ~ verbrooken en bijna geheel wegge
rcheurd. De lappen die 'er nag van overig wa~ 

Ten en zijne tong, die blooe was ~ bongen be
bloed op zijnen haJs en zijne borst. Hij was f1:er. 
vende en gaf geen teken van leven meer dan be t 

flaan van de flag. ader. Ma~r het :ontzagchelijk 
zwellen van zijn hoofd, de afgrij slijke verandering 

van zijn aangezigt, de verplaatfing yan 'tijne oogeq 

\lit deoog-putten hadden hem zoolianig mismaake" 
dat hij geene mellscblijke trekkenIpeer overig had 

en dat hij 'mijn ge~igt affchrikte t§lfwijl hij mijt:l 
hart verfchetlrde. '. '~: 

'{',. 
Zijn makker had verfl:heiden bee'ten of krab. 

"t 
hen op het lighaam, en den arm gebrooken of :-
liever vermaalen op twee plaatfen. Egter was 

~ijn f1:aat op verre l1a zoo ellendig niee en hij kon 
zelfs fpreeken. , 

Wij onclervroegen hem om trent de oorzaak valt 

zijn ongeval; hij zeide ons dat, oa dae wij hen 
verIaaten hadden, zij hun 'vuur uitgeblust hadden 

om niet door de . Boschjes - mann en onrdekt t~ 
worden en d~t zij daarna enige fcbreden van mal

kal1deren in fiaap ~evallen zijnde, hij kon daarl1l1 
op.-
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opgewekt was door het gefchreeuw van zijnen 
makker, tot wiens hulp hij tel'ftond wefchoot en 

,:, welken hij tegens de klaauwen van eenen Leeuw 
'. vond-W'orftelen, wien hij eene fteek met zijne fa

gaai i~j de ribben toebragt; maar het dier, zig .. 
gewond voelende, had hem aangegrepim en hem; . 
voor het vlugtte, 'in den fiaat gebragt waarin wi} 
hem zagen. 

Dit verhaal deed miJ verfchrikken en dat mijne 
droefheid en wanhoop nog vermeetdel'de was dat 
ik, door het aanneemen van de dienften van dee
ze twee droevige flagtoffers, de onfchuldige 001'

zaak van hunnen dood was. O! welke fmert ge· 
voelde ik toen niet dar ik deezen armen zielcoo-'" 
genden geelle andere hulp konde coebrengen dan 
hen onmeedogend op de plaats dood te fchietert 
en dus in eens een Cind Mn hun lijden te maaken. 

Dit barbaarsch middel ftootte mij egter zeer 
tegens de borst, vooral voor eenen van de twee. 
Ik fcheurde mljn hemd aan lappen en 'maakte 'er 
zwagtels van, met welke ik, zoo goed mij doen
lljk was de wonden van den ftervenden; toebond 
en onderfieunde. Ik behandelde den arm van zij~ 

. nen makker eveneens. Doch naardien het voor 
ons gevaarlijk zou geweest zijn te lang op eene 
,plaats te blijven, die zoo digt bij de horde was, 
meende i,k ' het voorzigtigst te zijn mij ten fpoe
digfie van dezelve te verwijderen. Ik liet de tWee 

ge-
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gekw'eifl:e elk op. een ruijller paei'den iette'n en itt 
gong ee voet en bJeef de ageerhoede geleideil, 
en, ,naardieil ruijne !egerplaaes, gelijk ik gezegd • 
heb, gelukldglijk oj> den oever was daar wij ons 
bevondeh i behae·fden .vij derelve niet weder c1Vef,. :. 
~et,rekkenj 

.' Ik nam , mijfle koers tegt haar onie iegerpla-aes. 
~ . 
Na vijf mijlen erekkens eene open vlalcee gevat1~ 
den hebbeilde, daar ik niee re vreezen had dat 
iilijne bende Ol1vethoeds ovetvallen ·zou worden; 
hield ik aldaar fHI en belloot 'er aen nacht door
tebrengen ; uit medelijden voor Qnze eWee zleken'~ 
Het fc;hokken op de tei;' had huripen coefiand ver .. 
ergerd. Reeds had deeen die{ dO'odlijken rog
eheI, dle bet eekeh van een-en nii'clerenden dbod' is 
en die miJ geene; haop meet ~:#""!1~'~ dae hij ier 
Van zou opkoomen. Ik liet hen1\~p den grorid 
.leggen en ik" meende dat ik l1eln fHl ruaest }aaten t 
fl:erven. > 

Wac zljnen makker belangt, de fchokken op 
het paerd 'haddeh zijne pijnen vernieuwd en dee
,den hem, op weg, overluid fchreeuwen zo dat 
het mij de ziel doorfneed en hij had mij honderd , 
·maa1en bezwbren hem eene fnaphann - fchoot te 
;geeven en Van z,jjm eilendig leven een einde te maa
ken. Ik ligtte het verband van zijnen arm en iIe 
.zag aan de zwelling en ontfl:eeking, welke het' 
¥erband verool"zaakt had:; dat hij indedaad veeJ 

ge!~ 



V A N A F R I K A. !.39 

geleden IDoest hebben. Mijne Wilden gongen 
kruiden toeken, welke zij kneusden en welke zij 

'._ op de wanden legden. Ik had, bij gebrek van 
-betel:'.; . bedagt hun te belasten enige fpalken te 
maakefl om zijnen arm in een€) goede rigting te 
houden; maar zij gebntikten een veel fchrande
rer middel -en welks eenvoudigheid lillj vcr won
derde. 

Zij kdozen eenen jongen boom; ten naasten 
bij van de dikre van den gebrooken arm en maak· 
ten den bast los door eene overlangfche fnede, 
in deeze [oort van koker plaatsten zij den arm en 
maakten het omwindzel met 'bosch - touw vast. 

Ik verwonderde mij over de gereedheid en de 
nieuwheid van de uitvinding; Want ik wist niet 
dat zij zedert enige jaaren in Europa bekel1d was 
en dat de heelkundlgen aldaar ['ot hetzelfde einde 
en meteenen even goeden uitOag den bast van 
den eiken - boom gebruikten; dus is de nantur t 
die zoo eenvoudig en weldaadig is, altijd de laat· 
fie, tot welke men zijne tOevlugt l1:eenit, terwijl 
'er ecuwen leevens en groote oefening nodig zijri 
om haar een oogenblik te leen;n vergeeten. 
" Toen de nacht aankwam, liet ik groote y.uuren 
ontfieeken, die, in eenen kring geplaatst, meer 
dan tweehonderd fchreden afRands van het mid~. 
denpunc, rondom ons eenen omtrek van meer 
dan twaalf honderd fchreden uitgell:rck¢eid vorm-

den. 
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den ; Dit helde'r Ifcht, dat een zeer wijd veld 
voar ons gezigt bloot ftelde, beh?,edde ons voor 
verrasfching en ook, in geval orize vijanden ons 
kwamen aanvallen, hield het hen op eenen zoo· 
danig(ln afftand dat wij buiten bercik "a'n hunne :' 
pijlen zouden zijn, of te~ min!1:en verre genoeg 
<lat zij niet weI zouden kunnen mikken en nict gc.:. , 
vaarlijk wezen zouden. In het midden van dien 
groaten omtrek ftorid mijlle tetn, en behalven de 
andere vu ureIi, was 'er nag; cen .'bfi cieielve anti 
het branden, ',' 

. Omtrent tien uUren des avon~$ ' gaf cite van on.; 
ze gekwetfte, aan wi~riS opkom~t ik gewanhoopt 
had? den geest en zijn dood ,~errpreidde onder 
mijne Wi,lden door de droevig~'Qverdenkingeii ; 
waartoe ' zij aapJe'iciing gaf, eenef diepe en fiille 
droefgeestigheid. Ik begaf mij iii~l11ijne tent om 
de mijne bot te vicren; wanncer weldra mijn :,' 
hond, die naast mij htg; buitengemeene onge'~ ' 

rustheid lict blijken; hetgeen mij deed ontfteIIen. 
/' Ik IuWerde en ik hOOl'de eenen Leeuw brullem 

Het was ongetwijfeld die van daags te vooren, 
die ons op het fpoor gevolgd was. Men joeg 
hem weg met enige fnaphaan - fchooten en wij 
hoorden hem l1ie~ nieer J 

. Enige minuuten daarna wierden wij weder ge~ 
f1:oord door de verwarde beweeging die het vee 
maakte. Zij drongen met een vreeslijk gedruis 

~~ 
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regel1S eIkanderen, waren in hevige beweeging 

i), en bulkten op eene ijslijke wijze. Eei'st dagteri 
'wij du ,het de Leeliw was die weder naderde eli 

\vij de~ed'cn eriige fnaphaan c [chooten om hem 

or nieu\v wegtejaagen; maar hun fchrik, die al
djd bleef voonduuren, bewees ons 'dat 'er een 

ander flag van vijanden moest zijn. Ik hoorde 
tegelijk op de buicen ~ zijcle vah tiJijne tent een 
?zeker gerugc als of 'er iets op viel of fiootede. 

Schoon mijn hond 'er· veel, ongel'ustheid over 
tOonde, noeg ik weinig acht op zijne waarfchuu

'wingen, omdat liet i:i1ij dikwijls gebeurde deze1f

de fiooten te hooren, welke alsdan veroorzaakt 

vvierden door groote torren, die aehtloos tegens 

mijne tent vloogen. lk bleef dan gerust op mij

ne mat liggen, maar eensklaps iets op mijnen 
mantel, die tnij tot dekzel diende, hoorende val

leh, bragt ik 'er mijne hand op en was verwon~ 

<lerd eene pijl te vinden. 

, Het was nti klaar dat wij aarigeiast wierden eil 
dae de Boschjes ~-manneri, na den nacht te baat 

genoomen te hebben, om ons te volgen ~ op ons 

fcbooten. lk riep te wapen en in eenen oogen

blik was :11 mijn volk in.het geweer. Doch naar
dien het afiondedijk vuur, dat bij mijne terit 

brandde, te ' veel Hehe random ons ,verfpreidcle 

rn ons al te zigtbaar voor hunne fchooten bl.oot

fielde, liee ik het uitblusfchen; Door deeie 
y. Det'. Q uic,.; 
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uitdooving van het licht bevonden wij ons in een~ ; 

foort van duisterheid en, door ;de vuuren, die 
onzen kring verlichteden, konden wij met eenen 
op{lag van het oog de vijanden zien, die ons na
derden. Geen Imriner vertoonde zig. Zij hiel- :' 
den egter aan met; van djd tot djd pijlen op mijne 
tent te fchieten. 

Mijn volk wilde dan mqne tent 11:r1Jken; maar 
verre van dirtoetelaaten, was ik infegendeel blij
de dat dtlrzelvei witheid haar zigtbaar maakte en 
dat zij tot doel.wit voor de fchieter.s ·diende. Om 
niets van hun te vreezen te hebfien, h~dden wij ons . 
flechts van de~elve te ~erwijde~n en ons op eepen 
:aekeren. af11:and te houden~ H~. meer zij, daaren
boven o\,>k fcho~ten ,hoe meer'ji~t ' te d'enken was 
dat hunne pijl-kokers fchielijk 14j:g zouden geraa
ken en zij bij gevolg genoodzaakt'~ijn aftetrekken:. 

Mijne eenigi1:e vrees was dat zij y • weetende d~;i: 
wij in zeer klein getal waren, en zig zeer talrijk 
regens ons bevindende, hunnen aanval volgcJ]s 
folie twee om11:andigheden zouden inrigten. En in~ 
dedmld, als zij overeengekomen waren ons te om
iingelen door eenen kring om ons te v.onpen ~11 

in die orde aile teg~1ijk op onze kleine bende aan
tevallCl1, zouden wij zonder uitkomst vermoord 
geworden zijn. Maar hunne krijgskunde gong 
zoo verre niet. Verre van zulk een plan te be
denken kW;Lmen aIle hunne pijlen van denzelfden 

. kan: 
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kant, hetgeen l1ewees dat zij daar aIle bij elkan-
deren waren en 'er niet van daan gongen. . 

,',. Deeze ' hunne ol1voorzigdgheid gaf mij een 
groo; 'voordeel boven hen, wijl zij mij een vast 
punt aanvvees, op welk mijn volk fchieten kon
de. Di~ mijner Hottentotten, welke pijlen had· 
den, verzogten mij die ook te mogen gebrui6 

ken. Maar ik wilde het niet toefraan. Behalven 
dae die fchieren in het wild alsl1u nog vrugtloos 
zou geweest zijn, tou het ons oak van pijkn ont· 
bloot en den aanvalleren wapenen tegens onS" be
zorgd hebben. 

Het zeekerst in eleeze omf1:artdigheden was dan 
met geduld te wagten, en hen hunne pijlen te 
laaten verfchieten. De meeste viden meer dan 
twintig fchreeden van on~ af en wat het klein ge· 
tal belangc .. die tOt ons kwamen, het waren ver
loren en kragtlooze fchooten, van welke wij 
niets te vreezen hadden, zijnde wij, ik in mij
nen mantel en. mijn yolk in hunne kros inge .. 
wikkeld. 

Dat ik voorzien had gebeurde oak. Onze aatt .. 
vallers verfchooten ongevoelig hunne pijlen en wij 
zagen flechts enige pijlen lang un de andere koo· 
men. Weldra zelfs deed het aan breeken van den 
\lag hen hunnen aanval geheel flaaken en zij dag
ten nechts op den aftocht. 

Bet is ze.eker dae zij dus ontwapend en zondet 
Q 2 Vir-
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verdediging vee! gevaar Hepen ,. en dar, zoo ik; 
toen de dag aanbrak, hen op he~ fpoor gevolgd 
hadd', j.k een groot getal hunner zoude hebben 
kunnen dooden. Mij11 volk zettede 'er mij m€C 

:. 
veel drift toe aan; ' maar war zouden mij enige' 

, mo-orden gebaat hebben'? Was mijne kudde niet 
weder in mijne magt en misfchien was 'er reeds'
te veel bloed vergoten. Zoo het aanbreeken van 
den dageraat mij dien_ dag genoegen gaf, was bet 
omdac zij mij van cenen ontrustenden aanval ver
loste en mij toeliet mijitlen weg te ~ervolgen. 

Mijne met pijlkokers gewap~nde Hottemotten 
hielden zig bezig met ,de pijlen ~J>teraapen. Dallr 
was een- aaIimerMijk g€taI en atI~ war'en zij ver
gifdgd . . Daa-r wa,r,en 'er flechts a;i:e in mijne te'n& 

, ,<; -{",.'" 

gevlogen; zeverttien waren in ~tt doek blijven 
hangen en ane de'overige lagen in d~n omtrek ver- , . 
frrooid. Een mijner osfen had 'er egrer twee ont- ~._ 
vangen, en naardien, door het vergift, zijne won
den, fchoon ligt, egter doodlijk waren, liet ik 
nem anftonds flagten en afhakken vooi' Oil zen 
voorraad. ' 

Ik had ook gaerne, v~>or wij vercrokken" het 
Hjk van Ollzen ongelukkigen Kaminoukas laaren 
begraaven, of ten minften mee zand en freenen 
laaten bedekken. lk fielde ' bee aan die van zijne 
natie voor; maar zij verzogten mij het te mogen , 
medeneemen. Zij vreesden dat de dieven, naar 

hun.-
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h unne pijlen kOOlllel'lde zoeken, be.t zouden Ont
, dekken en de eenc of andere noodlottige bew
"vering .op bet lijk te werk fiellen. Zoo doen de 

I30sehjes - mannen, zeiden zij, en dikwijls ge

luke het .die Barbaaren aldus een geheel gezin, en 

zelfs fomtijds eene geher:le nade, te' do en om- ' 
koomen. 

Deeze aanmerki-ngen kondigden eene grove 
{Jllkullde en bijgelaovigheid aan. Maar geen hoop 

hebbende hun dit uit het hoofd te kunnen praa
ten. fiemde ik in hetgeen men mij vrocg. Men 
pakte den doaden in zijne kras in en in deezen 

fiaat wierd hij dwal'sch op eenel?- as gelegd en wij 

vertrokken. ' 
Ik volgde gefiadig bijna dezelfde koel's maar 

ontweek de baomen, die op den oever der rivier 
fionden oli1';niet onder dezelve verl'as'cht of omfin· 

geld te worden. Na vier uuren trekkens meende 

ik re moeren fiiI houden om enig voedzel te ge
bruiken. Het was nu zedert vier en twintig uuren 
dat wij nugteren waren zouder te hebben kunnen 
flaapen of een fiuk te kunnen eeren . 

. Geduurende ons maal zagen wij drie Wilden 

voorbij ons gaan die van de Gheysfikafche natie 
waren, de eenigfie van de Hottentotfche natieen, 
welke men triij verzeekerd ha.d dat zig ten halve 
hibben. Hunne horde was zei mijlen links van 

ons af, in her zuid - oosten, en zij gongen enige 
Q 3 ' Gro~· 

. . 



246 , REIZE . I~ ,I)E BINNENLANDEN 

G roote Namakafche horden bezoeken. Ma:u
tiDen zij ons geval met die del' dieven vernamen, 
rtleenden zij dat, daar die rovers nog enige da
gen 'het veld zouden houden om mij in mijnen :, 
weg . te zoeken te ontrusten, het voor hun niet 
voorzigtig zoude zijn hunnen weg te vervolgen 
en dus namen zij het belluit van terugtekeereli. 

lk, die den voorigen nacht wfls aangetast en 
die, nog twee nachten doortebrengen hebben
de alvorens aan rnijne legerplaats . te koomen ~ 
te vreezen bad die tw~e 'andere :, ~aduen op nie~w 
aangevaUen re zullen worden, ';lneende dat ik ook 
voorzigtig$t zou doen mijne ~pers te veranderen 
en de Gheysfikrts naar hunnei)iorde te volgen. 
Door de'ezen ziJC!elingfchen tocl~;{zou ik de Bosch
jes - mannell kunnen misleiden i!n van het fpoor 
afbrengen, en, in geval zij, ondanksde duister~ ' 

heid van den nacht, mijne list gewaar wierden:; 
en mijn fpoor weder volgden , moest ik met waar
fchijnlijkheid den ken dar zij alsdan zouden opbou
den mij te volgen en dat zij, merkende dat ik door 
eene talrijke borde onderfieund wierd, dezelve 

Diet zouden durven na&ren. Deeze gisfing kwam 
mijn volk waarfchijnlijk voor. Zij drongen mij 
flan dat antwerp ter uitvoer te brengen en ik be
float 'er toe. 

Ondermsfchen gaf mij dat lijk , . dat wij bij ons 

had.den l enige oogeru,stheid. Ik vreesde dar bet 
voO!' 
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voor de horde het voorwerp van eene nieuwe bij
, _ geloovigheid zoude zijn en dat het ons £legt 

,zouq,oen ontvangen e..'1 mis-fchien zelfs do en af

wijzem 
Om die zwaarigheid wegteneemen, flelde ik 

de Kamil10ukas vaol' het lijk te begraaven en 
zij ftemden 'er in. Behalven de kros, waarin hij 
gewikkeld was, Iegde men nog eene andere op 
zijn aangezigt. Men bedekte hem met fteenen~ 

In kort, zij vervl:11dep jegens hem, zoo veel de 
omftandigheden toelieten, de plichten door de 
gewoonte van hunne nade voorgefchreven. 

Wij kwamen niet aan de horde dan met het oile 

dergaan van de ZOE en ik wierd 'er met dezelfde . 
vriendfchap ontvangen als ik tot bier toe bij aIle 
de andere ontvangen wa'S. Maar niet zoo haas! 
vernam men ons geval of aIle geesten geraakten 
()ntrust. Men twijfelde niet of de Boschjes - man
nen zouden in den na~ht eenen nieuwen aanval on
derneemen. Men verwijderde dus n}et 'aIleen de 
kudde vall de horde, maar men bad mij ook dat 
ik de rnijne ter zijde zoude houden en haal' op 
'enigen amand van de kraal doen .bewaaren. 

Deeze voorzorgen waren gegrond op de flegte 
gedagten welke men van de Boscb}es-mannenhad, 
en al wat men mij van hun verhaalde maakte dae 
wantrouwen verfchoonbaar. Als men aan hunne 
befchu14igingen geloof moge flaan, was hunn~ 

Q 4- hor-
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horde niet dan: een 'tnoordenaars-nest, eene verza~ 
meling yoor dieven, wegloopers ,viln twintig ver
fchillende natieen en des te gevaarIijker omda~ 
zij, vreeslijk door hun getal, openlijk en zonder 
onderfcheid alle volksbenden aanvielen daar zij !. 

zig vleiden enigl=n buit te zull~n behaalen. 
Deeze maatCchappijen van Boschjcs ~ manneD.' 

geleeken geenzims naar die welke ik in het oo~tell 
van Afrika gezien had. De~ze, uitvlugtelingen 
en rovers befl:aande, die elkander;eri niistrouwen , 
zijn zeer weinig talrijk en maak~il nechts kleine 
afgezonderde benden uit ', van .welke men bijge
vol&niet te vree~en ' heeft d~n ~eene overrompe
ling, of eene verras[cbing in dim nac;:ht. Deeze 
imegendeel maakten eene volksb~.iJ·qe nit, ~ie zee .. 
te dugten, was, en ', om de waar~;id te zeggen, 
ik was verW~)J1derd da~ eene maatr~'1appij van men
fchen zonder room, zonder rucht, zondel; vrien- :'. 
den egter befiaan ~on. Maar dat mij nog meer 
yerwonderde was dat zij ongefiraft befionden en . ' 
~at zij eene geruste woon~baats hadden midden 
onder twintig ve~'rchillende horden, die onop, 
houdlijk van hunne firoperijcn te lijden had den ~n 
~en moed niet hadden hen uitteroeijen. 

Omtrem den dieffial die mij betrof, verhaalde 
men mij enige bijzonderheden, die ik nog niee 
wist . . Het waren BER N FRY en M 0 ODE L die 

~~nzelven aangera\ld~n ~n 'el' h~t ontwerp van g~-
, ' ma~t 
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maakt hadden. Die twee fchel men, in maat-
f[chappij vereenigd en weI waerdig vrienden te 

'-iijn, ~aren in ·ver[l:andhouding met de Boscbjes
mannen.', Zij loerden op de onderneemingen wel
ke 'er .voar deeze te doen waren, en gaven 'er hUll 
bericht vacn, zij gaven de middelenop 'om weI te 
flaagen, bell:ierden de onderneeming en deelden 
vervolgens in de voordeelen. 

MOODF;L vooral, nog meer bijz0nder met 
de horde bekend dan BE R N FRY, was tegelijk 
derzelver befpieder en befchermer. Bij haar liet: 
hij zijn vee bewaaren. AIle de os[en die ik 'er ge
zien had, droegcl1 zijn merk en kwamen hem toe 
en het fpeet den Glzeys[ikas zeer mt ik, tot 1l:raf 
van den dieffl:al dien hij jegens mij had laaten pIee~ 
gen, hem dezelve uiet aIle oncroofd had. • 

Ik had ' yoorzorgen gebruikt om de mijne te 
verdedigen, in gevaf van eenen nieuwen aanvaI 
in den nachu; maar, herzij de Boschjes-mannen 
ons fpoor in de duisterbeid verloren hadden, het
zi j zij vreesden voor de onder1l:euning, welke mij 
de horde geeven kon, zij verroonden zig niee. 

" Om hen re ont[nappen en aan mijne legerplaats 
te koomen, bad ik nag, naa1' mijne gisfing, Yijf~ 

tien of zestien mijlen afteleggen en, in de onmo
gelijkheid van in eenen enkelen dag , eenen zoo 
langen tacht te doen, ftelde ik mij ten min1l:en 
voor mjj te haas ten en zoo verre als mogelijk was 

Q 5 d-:q 
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den nacht te gaan doorbrengen. Maar de ftaat ~ 
waarin mijne osfen waren, belertede mij dat Ont

werp ter uitvoer te brengen. Door de dieven ge
dwongen onafgebrocken voometrekken en grob-: ' 
re vermoeienislcm te ondergaan, zonder da t men 

. hun zelfs den tijd gelaaten had eene enkele reis 
re eeten ,. waren zij zoo uitgemergeld, dat ik 
wanhoopte hen verder re brengen, Ik zag hen 
rer aarde uitgef1:rekt Uggen, als~' of zij nooie we
del' op zouden ihran. Zij war~n van zeer goed 
gras omringd en, ondanks de~ honger, benam 
hun uitgeputte fhlat hen tot d~lust am 'er aan te 
raaken. .;, 

Het was voor mij een geluk;in .. zulke om!tan
digheden dat ik op eene p1aa2i / gekoomen was 
daai' ik niet meer voorde Boscnres - mannen be- . 
hoefde te vreezen. Deeze gerustheid, bij de goe~' 
de weiden gevoegd, deed mij het bef1uit ~eeme~' 
van 'er re blijven: Terwijl mijn oponthoud mija 
vee den tijd gaf om op zijn verbaal te koomen, 
verleende het te gelijk mijnen zieken eene rust, 
welke hij nodig had. 

Zijn arm was zoo ge'zwollen dar men dien in 
eene wijder fchors had moeten leggen. Gebeel 
de elleboog was aan het erteren en daar kwamen 
fchilfers uir, welke zijne esculaapen 'er zonder 
barmhartigheid uithaaldell en die hem geduuren
de dar werk erbarmelijk deeden fchreeuwen. Men 

gong 
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.,.gong VOOl;t fioovingen op de wond te leggem, be-
· l1:aand~ uit fchaapen vet en gekaauwde bladeren. 

Hij h~0pte vee I goeds van dat middel, en ik zelf 

had '~r, in mijne onkunde, ook enig venrouwen 
op, omdat zijne wonden, buiten het zwell~n'
fraai rood waren en hij zig verligt gevoelde, zoo 
dikmaal men hem dezelve verfriste door 'er eene 
nieuwe pap opteleggen. 

Als men over den Clzeysjikas aIleen oordeelt 
volgen s de trekken van zijn gelaat ell het geklap 
van zijne tong, als hij zijne caal fpreekc, zou hij 
van de Hottentotfche narie zijn; hij heeft ken~ 

mer ken die hem naar de Conakas doen gelijken. Ik 
zou zelfs, volgens de vergelijking van die over
ecnkomfien gelooven dat hij het voortbrengzel 
.van den ' Namakas en den Kaffir is, gelijk de 
Conakas het voortbrengzel is van den /{affir en 
den Hottentot. 

Dat mij in deeze gisfing bevestigt is dar de 
fireek, welke de Cheysjikafche nutie bewoont , 
aan Kafferlalld grenst en het bezoomt. De lie
'den van de horde zelve weezen mij in hyt Oosten 
eene lange keten bergen, die in de verte naar het 
N oorden verdween en die, door hunne voornaam
fie ~olks - benden bewoond, hen van de Kaffir.s , 
of ten millfren van de Briquas en Bl"einas fcheid
den, welke zij als Kafferfche yolks - benden be
fc houwen. 

De 
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De Gheysfikafche taal fcheen rnij toe ten naaa- ' 
ten bij deze1fde te zijn met die: 'der Groote Na." 
makas, en egter van' aile de Afrikaanfche natieen 
zijn het die welke mij voorgekoomen zijn de min- :' 
fie gelijkenis met malkanderen te hebben. , ' 

Wat de kenmerken belangt die niet oorfprong
lijk zijn en die niet van de natuur koomen, als 
het maakzel der klederen, wapenen, en fpeel. 
tuigen, de drift voor de jagt, voar- d.en dans eoz. 
in deeze opzigten .velJchilt de Glteysfikas geen
zints van de andere natieen, dii hem ornringen. 
Alleenlijk heeft bij voar zijnen;opfchik eene bij
zondere kleur . aangenoomen , ,~'ie de haare niet 
is. AIle de zijne zij n wit en zij~ ,gemaakt van de 

. beender~ri van hat been of den vQ¥( van hetfchaap, 
welken hij, op eene wijze die h~1n eigen is eene • 
fchitterende . witheid weet te geeven. Dus zelf) , 
zijne hals - fieraaden en de andere voorwerpen van :
zijnen opfchik vervaerdigende, heeft hij niet no
dig de eerfie flof derzelve te koopen en hij hangt 
niet van de volkplantingen uf, voor zijnen han
del, dan in enige artijkelen van noodzaaklijkheid, 
die hem met alle ulldere Wil.den gemeen zrjn. Ook 
is zijne natie mindel' bekend en wordt minder be. 
zogt dan alle de andere. 

De vrouwen zijn 'er weI gemaakt, vrolijk van 
aart, altijd gereed om te lagchen of te dansfen. 
Maar bij haar darrel karakter voegen zij ~e gelijk 

'die 
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, die ingetogenl~i:!id van zeden , welke de befchaaf
Ide natieen betaamlijkheid en kuischheid noemen, 
en die 'onder eene brandende luchdl:reek en met 
cen drif{ig temperament eel1e moeljelij~e deugd 

zou fchijn'en te zijn . , 
Ik weet niet aaR ~elke natuurlijke of zedenlij

ke oorzaak haare ingetogenheid zij coetefchrij4 
yen. Ik zal flechts opmerken hoe vreemd het is 
dat onder eeRe zelfde luchtil:reek en bij volkeren, 
die bijna niet van malkanderen verfchillen; tege
lijk, hier zulke ingetogen, daar zoo weinig in. 
getogen vrouwen gevonden worden. 

Nergens heb ik zulk eene edelmoedige natie 
gezien. Ik bad haar vol1lrekt niets in ruiling te 
geeven en geduurende de cwee dagen, welke ik 
bij haar heb. doorgebragt, bragt men mij, van 
aIle dehutten om niet bakken met melk. Her op" 
perhoofd dwong mij zelfs een lam aanteneemen 
en {choon mijn Yolk den as, daags te vooren .ge
dood, nog had, gaf hij hun verfcheiden fchaa
pen om hen te onthaalen • 

. ' Het is bij de Ghe'J'sjikos alleen, gelijk ik reeds 
opgemerkt heb, dat de halve lllbbing in gebrllik 
is en weI, zander uitzondering , in aIle hunne 
borden, geIijk zij mij verzeekerd hebben, bij 
welke ik het met eigeIJ oogen gezien heb, dat 
mij niet moeij@1ijk viel. Zoo dra men wist war 
het voorwerp van mijne nieuwsgierigheid was, 

vol-
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voldeed iedereen mij daarin m~t de grootlte geo 
dienfiigheid. Her hong maar aan mij om de gant-
fche horde op dir fiuk natezien. \ 

Verfcheiden reizigers hebben over deeze · zoo:, 
wonderlijke .gewoome gefchreven, maar zij koo
m~n ~iet overeen noch omtrenr derzel vel' 001~

fprong, noch omtrenr de beweegredene~, die 
dezelve hebben doen uitvinden, n0ch zelfs om
trent de natieen '. waaronder 2;ij in . gebruik is. 
le 0 L BE, die noeit met andere, v~n dezelfde ge
dagten is en die het ·zelfs dik\~ijls met zigzelven 
niet (lens is, K 0 L R.E fie1t ali die voor als eene 
godsdienftige plegtigheid, aI:~ . eene algemeene 
heitige 'weJ 'JIoor, .alJe de Hotferit~/ien zonder on-

. . . - . .{; 
derfcheid. · '~" 

Volgens ' hem - is het een priester die 'er ruedC?'. 
belast is. Meti herfnnert zig niet dat ZtJ tm.~. 

mer gefchonden zij en ~ee dengemen die 'er zig 
Clan zoude willen onttrekken; het zou hem zijn 
leven kosten. De v00roordee1en omtrent deeze 
verpligting zijn zelfs zoo groat, zegt hij, dae 
eene vrouw niet zou dul?en dat een man haar aan
rnakte, als hij dat niet ondergaan hadde. De meis
jens die trouwen, eisfchen. 'er naauwkeuriglijk -
hee pewijs van en, alzoo de ingetogenheid, die 
haar natuurlijk eigen is, haa~ niet toelaat dit zeI
ve te onderzoeken·, is die zorg aan de bedaagde 
vrouw,en van het huisgezin aanbevoolen. 
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_,_ Daar is niets in alles wat K 0 L B E daar gezegd 
heeft dat geene fabel is. Ais men hem egter ge.
loovel'1~il, heeft hij dikwijls getuige geweest van 
de ~werking, die, volgens" nem, voornamelij]~ 
bef\aat in de uitfnijding van den Dinkel' bal en hij 
befcbrijft zelfs omftandig alle de bijzonderheden. 
Maar dat is oak weder een nieuwe logen, en aan 
de f{aap, claar ieder een weet dat hij naoit uie de 

", . Had geweest is, is het aIgeme.en beken~ dat bet ~. 
eene onwaarheid is. - ' - ~ ,-

Wat dll beweegreaenen belangc welke de Wil
den tot zulk eene uitfnijding hebben do en over
gaan, ik heb reeds gezegd dat de reizigers het 
daaromtrent niet 'eens zijn. Deeze fchrijven het 
toe aan de begeerte am zig vlugger in het 100-

pel! te maa~en, geene aan de voorzorg die zij 
willen gebruiken tegens de a1 te groote vermenig-

., vuldiging der menfchen. K 0 L BE fchijnt tot dit 
laa tfl:e gevoelen te neigen en egter, verre van de
zelve dour redenen te bevestigen, befl:rijdt hij het 
zelf door te zeggen dat het ondanks deeze komt
bewerking, niet te min dikwijls gebeurt dat de 
vrouwen tweelingen krijgen. 

AIle deeze tegenfl:rijdigheden vormen in de 
hersfenen van den fchrijver eene verwarring, waar
uit hij zig niet weet te redden en hij benuit 'er 
uit dat " het niet te verwonderen is dat degecne, 
(~ die voor hem befchrijvingen van de Kaap ge-

" gee-

"~-:!l 
fl.'., . . ~~". 
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," geeven hebben, onder elkanderen verfchilIen ~ 
" wijl !de Hottentotten zelve het niet eens zijn ? 

" als zij van zulk eene zonderlinge gewo'onte re" 

" den willen geeven." :. 
Schoon ik in de gelegeuheid geweest ben de na~ 

tieen, bij welke die gewoonte heel'scht, omtrent 
derzelver oorfprong re ondervraagen, vlei ik mij 
egrer nie t dezelve beter dan de andere r~rzigers te 
weeten. De Gheysfikas, welke 'lk- 'er aver ge
raadpleegd heb, .heqben 'er miJ eerie zoo belng
_chelijke reden van opgegeevep, 'dat ik bijna aar
fel om dezelve v00rcedraaged; Vol gens hen was 
het een onderfcheiding - rekert., qat huntie voot~ 
ouders" die met de nabuurtg~ ,na,tieen in oOl'log 
waren.; , bed'agten om elkander~{re kel1nelJ. 

lk weet dat in diergelijk een ~~val volkeren die 
bijna naakt loopen en in trekken en Idem naar ei-: 

·kanderen gelijken, onderfcheiding - tekenen dii 
middelen om elkaer re herkennen nodig hebben. 
Her is met dar oogmerk dar de meesre natieen , 
welke als flaaven verkogt worden, de Loangos, 
de Pombos, de Cormantins, de Abos , de Pa
pas enz. zig her aangezigt, de armen, de botst 
en het voorf1:e gedeelre van her lighaam van het 
hoofd tot de voeten met lidtekenen tekenen. De 
fchikking en de gedaante van die lidtekenen zrjn 
zoodanig dat men mer een opaag van een oog 
van verre elke mltie onderfcheiden kan. lk heb 

, zel£9 



v A N A F R I K A; ~S7 

. 'zelfs in Suriname de aangebragte flaaven min-Of 
.... t)1eer duur ' zien verkoopen volgens de lidrekenen, 

welke ae ras[en aanduiden. 
Men~egrijpr weI dat uitwendige rekenen, die 

zoo zigtbaar en in her oog loopende ~ijn, door 
'onbe[chaaJde natieen hebben kunnen bedagt wor
den. Maar dar eene van haar, om zig re her
kennen, een reken aangenoomen hebbe, dar zeer 
~oeijelijk te onderkennen en ook door de [chaam
te verborgen is, dar koomt mij onwaar[chijnlijk 
voor en dar zaI men met moeite gelooven. 

Voor het overige zijn 'er twee wijzen van de 
konstbewerking re verrigten, en a1zoo de eene 
minder pijnlijk is dan de andere, fl:elt men de 
eene of de andere te werk n~_ar maare van de jaa
ren van den per[oon en de fierkre van zijn tempe
rament. · Ik zal in geene verklaaring daarover 
koomen. De bewerkingen zijn omrrenr dezelfde 
Ills zij bij ons zouden zijn en de uitflag 'er van is 
reeds genoegzaam aangefript. 

Ik zaI flechts aanmerken dat het bijna altijd de 
vad,er is die deeze konstbewerking op zig neel11t 
en dar hij die ' gewoonlijk bij de geboorte van 
zijn kind doet. Somijds wagr hij egrer daarmede 
tot het drie jaaren oud is en zelfs laater en dan 

t 
verrigt hij dezelve, gelijk ik gezegd heb, op eene 
andere wijze. 

'Het zou fleches aan mij gel1aan hebben gemige 
V. Dee!. R van 
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vnn de pJegtigheid te zijil'. Da~r was eene vrouw 
in de horde die hoog zwanger was; maar ik zou 
rnisfchien verfcheidcn dagen hebben rnoeten wag
ten en ik was teonverduldig om in mijne leger:.. 
plaats tefug te koomen. 

Aan den anderen kant zou ik weI gaertle nier 
op weg gegaan zijn ,. uit vrees van op nieuw door 
de Boschjes-mannen aangevallen te zullen worden. 
Ik ZO>L1 gaerne SWANEPOEL keim.is van mij~en 
weiland gegeeven hebben en ,11em eene verfrcr
king gevraagd hebbem, die ~ij in {laat fielde hen 
a.freflaan; maar h~mem mij~e bevelen toegczon
den? ,Te vergeefsch had ik d~eze boodfchap', den 
eerfie~ dag rnijnet aankomst y ~}~l"' het yolk vim de 
horde voorgeilaa.gen; geen ~!mer had 'er zig 
mede w~11en beJasten. Het nUjn zelf fprak 'er 
met .zoo veel cegenzin en vrees van dat . her q\Jj 
1.1a hen getoetst te hebben, voorzigtigst vo;r

. kwa~ her hun nier voortefiellen. 
K L A A S ;nas onverfch~okken genoeg en genoeg 

~lijne helangen toegedaan OlU het afleen te onder
neemen, en hij bood ~ig zelfs aan om te vertrek
ken. Maar in de omf1:andighe_den, waar in ik 
1l1ij bevond , wierd dte braave man mij meer dan 
~oit l1oodzaaklijk. Hij was de ziel van mijne 
bencle; hij fiijfde hunnen moed door zijn voor
beeld en, in geval van eencn nieuwen aanval ~ 
had ik. te zeel' zulk eenen helper nodig .om mij 

zoo 
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,~o<> gewil1ig van helli ie berooven. Ik liet dan 
·)de gedllgte van verll:erking te ontbieden vaaren en 

ik zag mij gedwongen mijnen weg te vervolgen 
gelijkikdieh aangevangen had, dat is te t eggen; 
alleert met mijne eig.en kragten. 

Ik waagde het egter het opper-hooi'd enige man· 
fchappen te vraagen, am mij tot wagteh}e die.; 
nen ror- aan mijne legerplaats en, am hem daar .. 
roe overrehaalen; teide ik dat ik hen bij. mijne 
aankomst va or hunnen dienst beloonert zou en dat 
lk mij o~k zou bevlijtigen am hem va or den zij
hen mijne erkentenis tc toonen. Ik verwagtede 
eene Wei gering en ik was zeer vetwonderd toen 
verfcheiden huhner zig gewillig aanbooden 0111 

mij te verzellen. 
Nog meer· telfs, het opperhoofd gaf mij eene 

van zijne dogters me de , aan welke hij Ili.tj ver
i ogt de gefchenken, (welke ik va or hem beftem
de, ter haad te ftellen en die voHi:rekt aan nie
mand anders te vertrOuweh, dat lk hem be
loofde. 

, Wij vercrokken twee uuren vooi' deh dag ont 
cene groote dagreize te hebben en meer te vor
deren. Men twijfelde in de horde niet of de 
Bo~chjes-marmen waren in den omttek om op 
ons te loeren en am ons aantevallen, ondet be-. 
dekking v:an de duisternis en deeze gedagte was 
des re waarfchijnlijker am dat wij , eene zeer lan-

R i &e 
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ge vlakte door te rei zen hebb~nde, ongedekr, 
voomrokken. Maar zoo dat aa~ den eenen kant 
een nadeel was, hadden wij aan den anderen kant 
weder het voordeel onze oogen vrij rondom ons :' 

te kunnen laaten weiden en onzevijanden te kun
nen ontdekken te zelfden djd dat. zij ons ontdek
ken zouden. 

Aan heE lHI.zwijg(!n dat mijn .volk hield, aan 
de overhaasting waarmede zij voorttrokken, be~ 
greep ik dat zij niet zeer gerust waren. Maar toen 
de dag aanlichtte veranderde allts en toen uitte zig . 
hun gezwets in zeer koddige iporkerijen. Toen 
redeneerden iij onder malkanderen over de mid

delen om die Boschjes - manne;1:~~JrefJaan, dte zij 
nu niet meer vreesden, over dt$)isten en het be-

,~" 

leid, dat men gebruikeri zou rnoeten om hen aIle 

te verflaan, als zij de ftoutheid hadden zig nog~ 
maal te vertoonen. . 

Leder zwetfte nog fterker dan zijne rnakkers. 
Het was wie met ' meer onverfchrokkenheid een 
gevaar zou trotfeeren, van welk ' zij nu veriost 

w aren. Zoo fi er als krijgshelden, die eenen veld
tocht gedaun hebben he~haalden zij de bijzonder
beden vaLl dien nacht, in weI ken wij waren aan
gevallen ge weest en wenschten om ftrijd dat zig 
w eder zulk eene gelegen heid zoude opdoen. 

D eeze opweUing van moed bleef ondertusfchen 
geduurende den geheelen dag ft:md houden . . Zoo 

dik-
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, dikwii1s 'er zig een holle weg, een bergjen, eene 
'. :fl:eilre, yoor ons verroonde, Hepen 'er terfl:ond 

verfcheiden uit hunzelve voorn-it om het optenee
men ,en zig te verzeekeren dat het geene hinder
laag was en zij lieren ons niet naderen voor l;ij het 
fein daartoe gegeeven hadden; waare kinderen , 

welker bloheid zelve mij hun gezelfchap aangenaa
mer maakte, en die ik naar de twee poolen, in 
bonderd woeil:ijnen zou gebragt hebben, als ik 
hen maar hun aanwezen zouverzeekel~d hebben~ 

waaraan zij boven alles gehecht ziin, gelukkig on
ze lusten niet te kennen, -die ons dat aanwezen 

dikwijls bitter en naauwlijks dr:l.aglijk maaK~n. 
Terwijl wij flil hieIden om ons middagmaal t~ 

houden, kwam een van de 'Wilden van de horde , 

die op kondfchap uitgegaan was, fiij zeggen dat 
hij enige miilen verre aan oIne regterhand een~ 
der bogtel1 befpeurd had, welke de 0 1'anje - rt
yier in zijl1en loop ffiq.ake, en de boomen gezlen 
had, die derzelver oevers bezoomen. Deeze tij .. 
ding bragt de vreugd onder hee volk. Mel) l10eg 
weder vrolijk op weg zonder van onze eerfle koers 
te veranderen, en omtreni: vier uuren in den na~ 
middag kwamen wij aan de rivier , na d~eltin dag 
den miilen afgelegd te hebben. -

In Jnljne hoedanigheid van mceseel' -begon ik. 
met eene voorde~lige pJaats uittekiazen om mijn~ 
kleine carav:ane nederteflaan. Midden Ollder d~ . ' 

R ~ Q~a" 
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boomen van den oever zouden wij te veel gevaal' 
geloopen hebben, als .de Boschjes - mannen ons 
in den nacbt waren koomen aantasten. Vijf of 
zes honderd fchreden vow dellelve was een bosch- :' 
jen heesters dat vrij aanmerklijk , was en voorna~ 
melijk uit ebbenboomen befl:ond. 

pat ,9ik en digt kreupelbosch kwam mij ge
fchikt voor om ons ~ot befchutting te dienen. Ik 
liet in den om trek aIle de jonge. boomen afhak~ 
ken, die ons gezigt zouden he~ben kunnen hin
deren, en dat afhakken eis<;hte g.een~ groote moei
.te, omda~ het aIle euphorbia ~aren, ZOE> groote 
als kleine. TerwiJl~u enige ,i an mijn yolk hier 
e\1 daa(uout gongen hllkkerl' ~1:ri. onze vuuren' in 

,. .it 
den nlfcbt aantehouden, ma\lkt~ andere, onder 
mijn opzigto, het bil)nenIte van i1~ t kreupelbosch 

, Hljm en openden 'er een yak in, dat groet genoeg , 
w.as om ons aile te bevatten. De buitenfte ran~ ' 
den wierden verfl:erkt met dooreen gevlogten tak.
ken, welke men met matten en vellen behing, 
Om ons , eindelijk, te behoeden voor de pijIen 
die regt -van boven op onze hoofden zoudel,'l heb .. 
ben kunnen vall en , liet' ik mijne tent op paalen 
als eene gehemelce uitfpannen en maakce dezelve 
dus tot een dak, onder hetwelk wij alle befchut 
waren. Met deeze .voorzorgen hadden wij, mid
den in onze Aerkte, geenen aanval in den naGht 
te vreczen en ik kon 'er aBe de Boscbjes - mannen 
van /tfrika trotfeeren. p~ 
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De osren wierden binnen in den omtrek itl de 

itondte vasrgemaakt en zo.o digt hij ons , dat wij 

hen biha mct de handen raakten. Dus befchlJlt 

worderide Was het bijna onmogel.ijk dar merthet I 

onde~'name om dezelve wegrelloeren. Maar h1:l0-

ne nahijheid had egrer oak een o11gemak. Bet 

gerugt, dat zij maakten als zij zig bewoogeii" 
de ongerustigheid, die -zij van djd tot [ijd li~ten 
blijken, en die o ns of Boschjes - mannen , of wil
de dieren [eheen aantekondigen , hieldt:tl ons Z00-

danig waIcker 1 da t het niemand van ons moge-
lij k was een oog toetedoen. ' 

Onze nacht, fch aon zeer ongerust, "Vierd eg
tel' fiil doorgebragt. Wij hoarden niers ·dan het 

hu ilen van Hyena's en Jakhalzen ,wier gefchreeuw, 
in deere . <;l.l1Jfrandigheden, gemstfl:ellenae was, 
naardien he t voor ons een bewijs was dat 'er gee
ne\.Boschjes ~ n]{tl'men in de vlakte warcN . 

. Ond{\nks deeze reclen-om gerust te wet en wilde 

ik mij egret niet weder op weg begeeven Voor de 
zan op was. Ook hadden wij niet mee·r dan vijf 
mijlen afreleggen en dus was de dag meer dan ge~ 
noegzaam voor die» tochr. Het is waar dat wij, 
voorgenoomen" hebbende lungs de boomen die de 

rivier bezoC'md·en, te trekken, om den weg te' 
bekorten, ilechts langzaam konden voorttrekken , 
omdat wij hinderlaagea te vreezen hadden en ik 

dus veele voorzoFgen moest gebruiken. 
R 4 Toen 
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Toen wij ten naasten bij halver weg gevorderd: 

waren , hoorden wiJ enige fnaph~al1- fehooten op 

de rivier doen. ~k zond op kondfchap uit. Her, 
waren vier van mijn yolk, die OJ:? I-Jippopotamus-;. 

fen jaagden en die, gewaarCchuu~d dat ik nader, 

de, mij kwamen verwellekoomen en mij tij ding, 

"Van de legerplaats geeven. MijrJ,f! langduurige 

afwezigheid had 'er ongerust,heid veroorzaakt. 
S WAN E POE L, bekommerd da~_ 'hij Diets meerj 
van mij hoorde, meende dar ik~ metal mijp volk, 

door de Boschjes - mannen verllJoord . was cn wan-, 
hoopte mij ooit wede~tezien. jk zond eenen man,-

- - \ 
te paerd uit om hem mijne t~j'ugk0msr te bOQd-

fchappen en twee uuren daama Jew,amen wij iN de, 

Iegerplaats ,aan. '.' ' \{ 
Mijne e~rfre zorg, toen ik vo~ op den grond; 

zette, was naar mijnen zieken te zili1n; ik Jiet milt

ne kleine rent opzetten om 'er hem in te ieggeci,' 

en, na hem aan de ZOl"g van die van zijne mak
kers.. welke mij de verftandigfre voorkwamen .. 

aanbevolen te hebben, gong ik van vermocidbeid 
en yank: overwonnen, mij in mijnen wagen te flaa~ 

pen leggen. Wat mijn' volk belangt, het bragt 
den naCHt in vrolijkheid door en mee onzen wche 

allerom!l:andigst te vcrtellen. 
BE R NF R Y, door zijne zendelingen gewaar

fchuuwd dae ik rerug was, had de froutheid zig 

des anderen daags wedel' in mijne legerplaats te 
vel''' 
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vertoonen. Z.ijn voorn,eemen was mij o~tren~ 

"'ziju g~dra,g te m~sl~iden en te tragten den agter~ 
dogt t~ ' :yerminderen, welken ik tegens hem mog\ 
9pgevat hebbell. tlij vei~sde eenen grooten ijver 

! ' voor mijne belangen <:;n <;ene gr.oote verkleefdheig 
aan mijn' perIoon.. H\j fprak mij van de horde 

der dievel) en berichtte mij dat Wij aldaar vier of 
vijf mann en duod gefchqtel) en, veele andere zeer 
zwaar gekwet$,t badden. M;ta,r zij had gezworen 
zig te wreeken, zeide hij, en ik moest mijne waak

zaamheid en voorzorgeI). verdu,bbelem, als ik nier 
verrascht wilde worden, gelijk ik vroeg of laae 
re wagren bad. Vopr het Qverige was mijn g~'oot~ 
fie vijan,d in die , zaak, naar 2;ijn zeggel), M 0 u, 
.0 E L. Het was lVI 00 D"E L die de horde bijzon" 

derlijk befcb.~!l1fde el:! ~em mO,!st ik vQornan,leHjI~ 

wantrouwen. 
pus. v,({rraadde de fchu~'k, om mij beter te be~ 

driegen, zijn' makker en besten vriend en f1:elde 

l(Iem aan mijne wraak bloot. l\IIaar zijne groote 
(chelmerij. misleidde mij n~ec. llc fneed aHe ver.~ 
dere verklaaringen en aancijgingen, die hij mij 
doen wilde, af, Lrwijl ik mij hield als of ik ~jj.
De waarfcbuuwingen als een gewigtig bericht ont
vong. 11<, liet bern zelfs niet merken dat ik eni

ge argwaan op hem bad. D.oor dit fchijnbaar ver

tj:Duwen maakte ik dat ik zijn ge~rag in ·het ge: 
heim kon gade flaan. En oo){, welke listighei.d 

R 5 hij 
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hij in het werk fielde om mij fCAdk aaritejaftgen, 
ik vreesde nocb Moo DEL, noch hem, noch 
zelfs de Boschjes - mannen. 

Ik liet thall's ook mijne gedagten gaan over ons ' 
vertrek en dagt dns aan niets dan om maar hoe eer 
.hoe liever de oevers van de Oranje --rivier te ver
laaten. De bevelen waren reeds . gegee\'cm om 
aan -de toebereidzelen te arbeiden, en ik wagtte 
flechts tot dat die zouden klaar iijri~ . Daat moest 
het een en ander aan mijne wagenen vermaakt 
worden, aan welke,. door h4 kri'mpen door de 
hitte geen fiuk Wll,S dat niet lo~ was. Men moest 
mijne nieli)w~ osfen eerst leel:~~, die, nooit ge
trokke~. hebbe~de, fchrikterfi9P~' her zien ' van 
eenen wagen en welke, als ~;n hen met veel 
moeite aangefpannen had, en , als zij het gedrui,s. 
van dat werkcuig agter zig hoot"den, woedend~ 
Wierden en alles aan fl:ukken floegen of am vern~ 
wierpen. 

Bet kostte, om hen te temmen, vee! moeite en 
gevaar, dat lang duurde terwijl die vrugtlooze 
poogingen mij allen dag onverduldig deeden war· 
den. Mijn volk, veel bedaarder dan ik, gaf her 
zoo fchielijk niet op, en verzeekerde mij dat zij 
het weI klaaren zouden, als ik hen wilde laaten 
begaan. Maar de lesfen, die zij. gaven, waren 
zoodanig dat ik die nier zou hebben kunnen bij
WOOllen zander dar het mij ten h,oogfl:en moeite 

zou-



~bude gedaan hebben. Volgens hun zeggen wa

r~n dieAieren te Dud om zig gewillig aan het ju~ 
re gewcnnen en men moest niet den ken hen an

ders dan door magt vall Dagen mak te zullen 

maaken. 
Daar waren welnog vijf oude, met welke men 

de andere aanfpanden ,am hen door he t voorbeeld 

te leeren. Maar voor men deeze aan het werk 
ftelde, began men hen met de. zweep te firalfen. 
Dikwijls zelfs herhalde rh~n de ftraf wreedlijk 

onder het leeren; en ik maer bekennen dat dir 

fehouwfpel mij fmenlijk viel zoo dat ik her Dier 

langer dulden kon. Zoo dikwijls de les oak een' 

aanvang nam, varted!;! ik mijne fnaphaan en ver

wijderde mij, zoo dar ik die Doeh zien, Doeh 

hooren, kon.·-
Her was ten minO:en te den ken dat rdeeze jagten 

mijne moeite vergoeden zouden door enige nieu

we aanwinningen en dat ik, onder de vogelen; 

die de bosfehen langs de oevers bewoonden, eni~ 

ge zoude vinden, met welke ik mijne verzame. 
ling zoude Imnncn vergrooten. Maar ik wierd 

in mijne hoop te leur gefield. De trek - tijd was 

voorbij en alJe, kleine en groote bijen - eeters; 

verfeheidenheden van zwaluwen en andere [oor
ten waren alle· verdwenen. 

Ik moet oak nog eene aanmerking maaken wel

ke ik van gewigt oordeel, deeze is dat van het 

nur 
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Uur dat die orban uit het zuid ~ oosten, van weI. 

ke ik boven gefproQk~n heb, opgehouden was, 

de wind naar hee Noorden was omgeloopen, el.1 

dat ,hij daar gefradig was blijven fraan met enige' 

veranderh1g naar de twee naaseefrreeken, N oord

West ten NOQl'den en Noord- Oost ten Noorden. 

Wij badden van tijd tot tijd enige buien gehad, 

'maar zoo zwak, dar bet z<l,.nd naauwlijks vogtig 
was. De iucht bleef egrer aanhQudena- betrok

ken en de wind dre'ef veele wolken voon, die;. . 

fnel over on2Je hoofden drijv-~nde. zig aan het 
Camis -gebergte verzamelden ~~ aldaar den regen

tijd vc:or-de Kaap vo?rbereidct:~n. 
Datj-aargetij?ewas reeds be~fll1'en in hetnoord. 

lijk gehergte daa: de Ora11je 5i?{vier ontfpringr. 
Ten minfren was deeze vloed, u!dert veertien da., 

gen, toelJ ik dezelve overgetr:okken was, me;r 

dan twll1'~ig voeten gerezen. Hij frroomde mer 
voqe boorden voerde eene menig~e boomen met 
zig, welke hij ontwoneld had, en vorrnde zelfs 

op verfcheiden plaatfen in de vlakte groote mei

reno Mijne legerplaat~, eindelijk, die eerst zes~ 

honde.d fchreden van den oever geplaatst was, 

ageer het bosch, was 'er nu nog maar vijfdg 
fchreden v:al1 afi aUe de boomen fronden bijna ge

heel onder water en wij konden 'er niets meer V-l1I1 

zien dan enige takken en de kruinen. Oat gezigt, 

cen van de maje.fl:ueu~te, die ik in Afrika gezieti 
heg.t, 



heb, ZQU langen djd mijne oogen bezig geholi
den beb:Den. als hee mijne omwerpen niet een 
"Weinig vyas koomen dwatsboomen. Onder an
dere ongemakken die gevaarlijk waren voor mijne . 
cnravane, omnam het mij het voordeel van op 
rivier -paerden te kunnen jaagen. Die dieren hou
den niet van troebel en flijkerig water, zij had
den zig naar de zee" kusten begeeven. 

Verfcheiden Wilden, die van de hotde waren; 
welke aan de overzijde v~n den vloed woonde, 
hadden zeer veel berouw dat zij zig zoo lang biJ 
mij opgehouden hadden. De Ghey;jikas daaren
tegens, vrij van die ongerustheid, en weI gevoed 
in mijne legerplaats, waren blijde 'er Ie zijn en 
frheenen niet op- hun vertrek te denken. Maar 
i'khad hun'''opperhoofd beloofd dat ik. hen na 
agt dagen zoude terugzenden en ik wilde m1jn 
woord houderr. 

Ik gaf hun allen meer dan ik beloofa had. Aan 
de dogter van hee opperhoofd wierd, gelijk hij 
mij zelf verzogt had, het ge[chenk ter hand ge
field, dat ik voor hem beftemd had; en wat haar 
belangt I zij kreeg eenen fraaien rooden neusdoek 
en enige witte koraalen, waarvan zij veel werk 
maakte. Zij was in mijne legerplaats met onder
[cheiding behandeld. Daar waren haar geene ge-

• rieflijkheden geweigerd, zelfs die niet van zig re 
pe[meeren, ik was fomtijds tegenswoordig als zij 

dit 
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dit deed, dat, weI is waar; altoos op deze1fde 
wijze toegong, maar ik fchepte t'elke reize .een 
nieuw vennaak in te zien hoe veel m.Hefte zij zig 
gaf om haare bekoorlijkhe.den 6p't~fieren en ten 
toon te [preiden" welker gezigt mij van dag to~, 

dag omzigtiget en ingetogener maakte. 
Naauwlijks Was deeze bende vettrokkert of aaar 

kwam eene andere uit zes en dertig perfoonen, 
zoo mannen als vrouwen, befiaande. Het waren:. 
van die Hottentoden die op de grenzen van de 
volkplantingen woonen en die uit de tweede of 
derde hand zekere waaren bij de volkplanters koo
pende, die vervo]gens bij de andere Wilden bin
nens lands voor vee gaan verruiIen;. dat zij dan 
wedel' aan de eerne koomen verkoopen. Daal' 
zijn ook Blanken, welkedeeze~' koophandel ddj
ven; maar zjj gebrui'ken 'er 9P verre na, zoo 
vee-I goede tro.uw niet in als de}Wilden, van wel-
ke ik h\er gefprookcl1 heb. Y" 

Deeze:benden !<w,am uit de oo~liJi{e landen daar 
zij omtrem zestig finks hoorn~~~gekogt had. 
Aldaar van 'mij hebbcnde hooren (preeken had ziji 
getragt bij !Uij te koomen en kwam mij verlof ' 
vraagen om zig bij mijne caravane te voegen om 
weder haare wool1ingen te berei'ken. Ik fiemde 
in baar verzoek, terwijl ik haar egter vooraf waar
fchuuwde dat ik zelf nog geen vast belIuit ge
no omen had noch om trent den dag van mijn ver-

u'ek, 

L 
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trek, noch omtrent den weg, dien ik neemen zou. 
War de middelen van befl:aan belangt, ik be

loofde haar dat ik de vrugten van mijne jagt met 

haar zoude dee len , zoo lang mij geen wild ont· 

bl'eekellr zoude ; maar ik waarfchuuwde haar dat, 
zoo dra de noodzaaklijkheid mij dwingen zoude 

mijne hdde aantetasren om mijn yolk de kost re 
geeven, ik niet meer Vaal' haare mondkost zou 
zorge~ en her aan haar zoude overIaaren om zig 
re voorzien zoo als zij best zoude kunnen. 

Ik verklaarde ~ eindelijk, dat ik geen tabak zou' 

geeven; die waare, van zoo veel belang voor 
Wilden, began mij te ontbreeken. Wat mijnen 
brandewijn belangt, fchoon ik bij mijn venrek 
Dog eenea kleinen voorraad had, had ik dien bij 
zpijne rerugkomst merklijk verminderd gevonden. 

lk had mij niee kunnen onthouden S WAN E POE L 

zelven 'er mijne misnoegdheid over te kennen te 

geeven, weI ken ik verdage hield van zig in ver
.ioeking te hebben laaren brengen. 

De vee· koopers bedankten mij zeer voor den 
dienst'- dien ik hun deed en voor hetgeen ik ver

del' VOOI hun doen wilde. Wat de voorwaarden 
belangt, welke ik mij genoodzaakt zag hun opte
leggen, zij waren al te redenlijk om die niet aan

teneemen. Maar .verre van mij rabak te· vraagen, 
hadden zij lelve nog, behalven hetgeen zij tot 

gebruik nodig hadden, verfcheiden rollen van 
vijf-
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vijftien of twintig ponden ieder, welke zij aaIl~ 

booden mij te verkoopen. lk nam hunne aanbie
cling aan en beloofde hun, hetzij ~ .geld', heezij 
in natuur te· betaalen, zoo dra wi] 'in de holland

fehe "olkpl~ndngen -zouden gekoomen zijn. 
lk kon nog nlet berekenen wanneer ik zoude 

kunnen vertrekken. Mijn volk, ondanks aIle de 
moeite welke het zig gaf, konden de osfen niet 
male krijgen. Terwijl deeze verrraaglng, die mij ;. 
vrugtloos tijd deed verfpillen; mij ongeduldig 

. maakre, tragtede ik ten minfien<Hen weI te be- . 
fieeden, ik zag dan aIle mijne verzamelde voor~ 
werpen na en bragt die in fiaat om vervoerd te 
kunnen worden. 

lk moest vooral mijne kameelpardel ~ huid enig
zints bereiden; zij was 1 door lJetuitdroogen~ 
zoo hard als freen , kon dus niet gevouwen wor
den en was dan - ook niet gefc1i'ikt om vervoetd 
te worden. lk liet haar enige-{uuren in de ri
vier weeken , vervolgens met ee~:'1tfkookzel vaIl 
tabak, kamp.her en zeepbevogti~~n. . De buig
zaamheid, welke ik dezelve daardoor gaf, Iiet t· 
mij toe die naar mij11 genoegen intepakken . 

.Toen ik mijne verzameling eens in orde gebragt 
had, befieedde ik mijnen ledigen djd aan bet te
kencn van planten en bloemell . Daar waren 'er 
ill mijnen onmek ontzagchelijk veel en elken da-g 
deed het jaargetijde nieuwe ontluiken en bloeijen. 

Maar 



Maar ik cekeride dezelve eerder als liefhebber dab 
als namutkundige en nam nechts die, welke mlj 
de fraaifre voorkwamen en vooral de zonder;. 
,eo 
~~~ - ... ) 

T hans tnt iIt in andere lfetrekkingeri vati die 
\Tooi'werpen fpreek ; fpijt het mij hartlijk dat 

',,8 P A R M A'J<r, dle Zoo weinig In den tljd bepaald 
. *.ras, '-tqen hij zijne reis ondernam , of dat P A

T E R S QN , die de zijne llechts in de vlugt, en als 
een man die haast had bm deielve ten eihde t'e 
brengen , fchijni: gedaan te hehb'en, het ontwerp 
niet gemaakt hebben \Tan ih het land der KabiJbi
leas en tot aah het gebergte def Houzouands 
tloortedringen. WelkcEl {chat ten zoudeil aaar die 
geleerde kruidkundig(l~- biet gevondeb ; eh welke 
rijkdommell zouden zij nier medegebragt h~15berl ! 

Ik ; die om te doen zien wat de weetenfchap 
door hen zoude gewdflnen hebBen, iliet dan ehi
ge dozijnen tekeningen heb; nodig de reizigel's 
om te onderneertlen hergeen mijiie geri6g~ kuii
digheid in dar yak mij belet lieeft te vet rigterl en 
lk durf hun vooruit den besten uit!1ag 1:ieldoveri ; 
maar ik kondig hun ook te gelijk aati dat Zij vet
fcheiden jaaren a~n hunne nafpeuringelnflohen 
befreeden en dat zij j zonder deeze opoffering , 

. zig niet kunnen vleijen dan zeer gebrekkigte zuJ-
len !1aagen; 
. Ret is in Afrika 
_yo j;ee~ 

niet gelijk i~ de iand~tr viin 
S :it3~ 
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Eqropa, die men gema~tigde_ noemt. Hier 
fe b<mkt de Natuur de aarde flechrs een gedeelte 
van het jaar den groei; gequurende het ander is zil 
dood en levenloos. Daar' is ' irit; gendeel geene 
ms(ehenpoozilJg. " De grond, door-de aanhou

,dende warmte gekoefierd, is altoos vrugtbaar en: 
elke maand geefr haare planten, bloemen en 

_ vrugten·. / ' 
Her is ook niet, gelijk in 'Eutopa, eene trapsr 

wijze omwikkeling, eene regeImaatige opvol~ ' 
ging. Her is noeh het jaargetijde, noeh de min
clere of meerdere nabijheid aan den evenaar die 
eene me~r~ere of mindere groeijilJg , {cheuken. 
De zon zelve, die elders als de ' e~fie oorzaa'k 
van de vrqgtbaarheid ,befebouwdwordt, IS bier 
fleehts de tweede oor~aak. I{aare warmte heJp t~ 

het is waar, de geboorte ,e.,e ontwikkeling en 
de rijpwording va:n~a: gewasfl:n; maar het is bij
zonder!ijk. het regen ~ water di~d~zelve doet om
fpruite4 ' en ontwikkelen; 'het':Ji 'her regen - water 
dat eniger maate 4e plaats en ~ tijd van die ont-

, fpruiting "bepaalt en dat dezelv~ op zulk of zulk 
eene Pta\lt~ eerder Gian elders doer te voorfchijn 
~ootnen. Naardiel) nu de regen zelf veroorzaakt 

,wo,dt do_o1: de plaading det bergen , wf.!lke de 
w:olk~':l t)aar zig tn~kken, voJgt daaru1t dat de re
gen zeer ongelijk kan vallen, en dat hier ' eene 
jbet;k" o,y~r{}toQlnd kan zijn ,cerwijl eene andere, 

, in ' 
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in eehe behoorlijke maar befproeid, eeM Gerke 
groeijing zal VElrtoonen, of, dot en uitgedroogd; 
niet zal ten roon fpreidtm dan het beeld van dood 

en verwoesting. 
Van deeze ongeiladfgheid yah den regen kodrilc 

noodiaaklijk eene toevalligheid, die dezelfde-ge
' 1Vasfen, naar de verfGhillende gronden, anderli 
' op ma'l-kabdeieri zullen doen volgen dan zij lnoes
ten, IjUl> lwomf op deeze plaats eene fdort van 
bloem ' te omluiken, die ,wat vetder, zes Wee" 
ken te vooten gebioeid heeft en die; 'tieri rilijlel1 
van daar, misfchieti eerst twee maanden Iaa
tel' zal verfchijnen. In Afrika is de NatUiir- al ... 
toos leevende; tlOoit is liaare werking door de 
lroude verdobfd; maar men moee. op de loer zijn 
om haar waarteneemen en de Kruklkundige, die! 
flechts het land doorreist, zonder zig lang op te! 
houden, mbet fleches verwagten de kahs yah deri 
dag te hebben, en dus niet anders te itil1eti mede
hrengen dan de toevallige veriamelihgen ~ die het 
geval hem verfchatt. 

Men heeftaan de Kaap dageIijks de ohdervin~ 
ding van hetgeen ik zeg. De vdlkplantingen zijn 
zedert langen djd door Iiefhebbers van bloemeii 
en kundige ki'uidkenhers bezogt; en daar is geeri 
brider hen die niet iets gevonden he eft om bf zijrl 
iy-uidboek of zijnen ruin te \Terrij'ken. Doth tiaar~ 
wen mi~fchien geen hunner op dezelfde plaats iii 

) S i tie& 
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dezelfd~ omf1:nndigheden en op denzelfden tijd ge-
koomen is als een ander, heeft el,k bunner onder 
de voorwerpen, die bij medegebrag,t he-eft, eni
ge gehad, welke zijne voorganger'~ noeh gekend 
hebben, noclihebben kunnen kennen; Hebben 
de twee Natuurkundigen, '{an welke ik hier bo- ; 
ven ge[prooken heb, fehoon na zoo veele aride
.t:~ gekoomen, niet zelve de weetenfchap met 
nieuwe ontdekldngen verrijkt '? " 

Schoon de meeste dier verfchillende reizen in 
zeer weinig tij ds mfn gedaan, he b ben zij egter 
wegebragt om onze kundigheden ' te vermeerde'· 
ren en den fchat van natuurliJke hiil:orie t.e verrij
ken. Wac zou het dan zijn als een kundig man 
zig n~ar eene ver afgelegen en v rugtbaare il:reek 
begaf, aldaar geduldig .het vedooJ? van een ge-' 
heel jaar 'afwagtede' en alles 'Yat de natuur daar 
kan voortbrengen elkander. oRder zijn oog zag . 
oyvolgen'? . ",. , 

Dat. ik van ~e gewasfen zeg<~~ met he tzelfde 
, recht op d~ vogelen ' toegepast ~rden . en de in

vloed van den regen, die, volgens de landftree,-: 
ken, de ~ntwikkeling del' eerfte verhaast of ver~ 
traagt, moet oole een groot onderfcheid n1aaken 
i~ het eieren leggen , het broeien en ruien van 

~e laadle. 
. Om. dubbeJ nucrig te zijn voor de geenen ; die 
eene clllderneeming als de mijne zoudep: willen 

doen ,. 
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doen, zal ik hier eene aanmerking bijvoegen, 
welke ik meen van gewigt te zijn en die hun 
voor veele misfbgen kan beboeden , deeze is dat 
de vep[cheidenheid, die in eene zelfde pJant, naar 
het pnder[cncid des ouderdoms , van tijd en plaat; 

befl:aat, ook bij de vogel en plaats heeft. 
': Deeze toevallige en voorbijgaande yerfcheiden
heid i§'[omtijds zoodanig, dat men gehecl ver
fchillcnde vogelen zou meenen te zien en ik heb 
geleerd~n naar methoden cn bocken zig 'er zoo 
we! als andere in zlcn bedriegen. Ikheb eenen 
van die naturalisten van een kabinet mij vier vo
gelen zicn vertoonen ais vier verfchillende foorten 
uirmaakende, welke vogelen ik zeer weI kende 
en die niet anders dan een en dez~Ifde vogel in 
zijne verfchillende ouderdommen waren. 

:v ooreerst hebben aHe mannetjens, in bunne 
jongheid, dezelfde pluimaadjel1 als bl:mne moe
del' en het is eerst in bee vervolg dat zij die van 
hunne kunne aanneemen. Ik zou eg~er niet dur
yen verzeekeren dar deeze regel algemeen zij; 
maar ik \veet nog geene uitzondering en ik heb 
dezelve, door bijzondere waarneemingen-, op 
meer dan duizend, verfchillende [ooreen nagegaan. 

Ook ondergaan veele wijfjens, als zij oud wC?r
den en tot den ouderdom koomen, waarop zjj 
ni,et meer leggen, eene diergelijke verandering; 
dan neemen zij de fchitterendlle kleuren van haa .. 

S 3 re 
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re m~nnerjens aan en behouden die het overige 
van haar leven. Dit feit fcbijnt vee! duidlijker 
~n bqirengewooner bij de foorten. ,. ' in~elke he~ 
mannetjen 'en het wijfjen veel van mllikanderen 
verfchillen in J de 'kleur van pluimaadjen, gelijk, : 
bij voorbeeld ill qe goudlakenfche Cbineefcbe fai
fant, die zoo gemeen geworderi is in onz;e vogel. 
vlugten en bij welken ~eez~ verapdering plaats 
heef~ . Ik p.eb deeze zelfde verwisfeling bij vel'': ' 
fcheiden andere vogelen , van . welke ik elders 
fpreeken zal, waargenqomen. Onder veele au
pere foort~1'l neemt het mannetjel1 aIleen, regel. 
lDaatiglijk teens in het jaar, volkQomep de pluim • . 
aadjen van 'zijn wijfjen a:m, ~Od ' da ~ , op zeke
re tijdep van het jaar aIle dj~ vogeleu wijfjen~ 

fchijnen te zijn. Ik petit mee~ dan vijftig van die 
verimderende fQorten, vau { welke ~k aile de 
overgangen van de eerte plujlll~a9:ien tot de andere 
reb; tnflflr die , bij welke dezejf e .. buirengem eenst 
fchijnt ; is een'·Afrikaansch Wi euwrjen . bekend 
(>nder detl naafu vanWeeu1Yt'j·tn met de roode 
fchouder-vlekken (a) . Het wijfjen van dee~ 

~en fraaijen vogel heeft de eeuvoudige kleur~n 
van d(ln L~e4wrtk en het h~eft e\!nen korten plat 

lig-

( II) Veuve a epaulettes rouges. Zie de af~ezette plaate" 
v~ bllt werk v~n B"l1o~. N°. 63 5. " 
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Hggenden ftaert, geHjk bijna alle andere ~ogelen 
hebben; het mannetjen daarenregens is geheel 
zwart, uitgezonderd aan het gewrigt van de vleu
gelen, daar het eene 'groote roode yJak heeft en 
zijn lange en weI gev~lde ftnert ft'liUt regt op, 
gelijk die van den gemeenen haan. Maar die 

'o [chitterende pluimaadjen en dien fraaien regtop 
ftaandell ftaert heeft het flech rs in den paar - tij d, 
die zes"maanden duurr. Als die djd voorbij is,. 
ruit het ,her neemr het zedig tooifel vnnzijn wijf
jen aan en, dar het zondel'lingst is, het veranderr 
ook zijnen plat liggenden ftael:e in eenenJegtop 
ftaanden ; a ls.dun geHjkt het zoo zeer naal' zijn 
wijf jen dat het niet mogelijk is hen van elkande
ren te onderfcheiden. 

Het wijfjefi claarentegens, tot eenen zekeren 
ouderdom gekoomen zijnde, en het v'ermogen 
van voort te teelen verloren hebl:5ende, ldeedt zrg 
voor altoos met het livrei, dat het l11~nl}etjen 
in den djd van zjjne minnrurijen , flechts \"00r 

,eene wijl heefr aangenoomen; haar ftaert verlengt 
zig gelijk ' die welk@n het mannetjen teen had 
en gaat regt op ftaan, daar hij eerst plat neder 
gelegen had. 

Deeze foort leeft ill marutfchappij in eene foori 
van gemeenebest en maakt nesrero, die zeer cligt 
~ij malkanderen ftaan. De maatfcnappij befiaat 
gemeenlijk uit onment tagtig wijfj~ns j doch , 

S 4 he~ 
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hetzij 'er, dqor eene bijzondere wet van de' na. 

Fuur veel m~er "Yijfj~ns dan mannetJens uitkbO
~en, hetzij 'er enige andere redep>oor-~ij, wel
l<~ ik niet weet, daar zijri voor dat getal wijfjen; 
nooit meer jia.n ·twaalf of vijftien manrietjens, die ; 
voor haar in het gemeen dienen. . 

Het is in het groot boek de61atuur dat ik al, , \ 

les wat ik hier fchrijf geleezen heb. Diergelijke 
waarne~mingen hebben mogelijk geene groote :· 
verdienfl:el1 en ik zelf h-echt 'er geen groot gewigt 
aan; maar zij zijn ten minfl:en juist en de beris~ 
pers, die mij raad en Ies[en hebben willen gee
ven, hebbel1 ogeepe zoodanige gevonden en zul
len 'er ook niet vinden, noeh bij- 'hunne naam
lijst - fehrijvers, noeh. bij . die, ire1ker reizen tus
(chen d~ vier muuren van hunne.kamer gedaan zjjn. 
~en werkte dageIiJks orn 4e os[en te oefenen 

. en men was welnig verder gevo¥derd dan den eer
.!len dag. Op eenen dag da( me.n -hen leerde, 
gQng e.eil d~r'1el.ve op den hoI~" De Hbttentot, 
9ie digst bij hem was" wilde h~m tegenshouden 
en vattede het eind van zijn touW; maar ongeluk~\' 
~iglijk zijne hand in eenen ftrik gefl:ooke~ heb-> 

. ben de , die om zijne vuist wierd toegehaald 1 

,vierd hij door het dier medegefleept, en op 
twintig plaat[en van zijn Iighaam gekwetst of ge .. 
~p.eusd voor men hem te hulp konde koomen. 

J3~lt~Flt y kwam op dat tijdfl:ip weder naar 
mij 
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mij toe am rnij te bezoeken? hij was getuige van 
het ongeval geweest en beyond zig juist bij mij, 
toen men het mJj vertelde. Hij nam deeze om
fiandigheid waar om mij voor oogen te fiellen 
hoe onvoorzigtig ik do en zoude als ik mee onge
leerde oSlen op weg gong , en hij bood mij een 

'," gel pan van zes weI geleerde oSlen aan, als ik 
hem ee!1' van mijne fnap,haanen met twaalf pan-
den bu; kruid en load voor ~wee honderd kogeIs 
in ruilingwilde geeven. 

Deeze lwop was niet onvoordeelig voor mij 
en zoo hij mij driemaalen die waarde in andere 
dingen gevraagd hadd', ZOU ik niet geaarfeld 
hebbel1 die te iluiten. Maaraan zulk eenen man 
wapenen te geeven was hem het middel verlchaf~ 
fen am kwaad te doen. Ik weigerde her dan ;' 
hij verwierp daarentegens haI!l:arrlg alle andere 
voorwaarden en de zaak bleef ongedaan, ondanks 
het aanhoudend verzoek van mijne Hortentotten, 
die onverduldig over de moeite, welke hun het 
leeren vall" die ontembaare oSlen kostede, mij 
drongen om het aanteneemen. 

Deeze menlchen, die het eerst maar een fpef 
gere'kend hadden de oSIen te onder te brengen en 
te leeren, wanhoopten 'er nn aan. Ik gevoeIde 
zeer weI de hachlijkheid van mijnen toe!l:and',' 
:maar ik was nogtans vast VQorneemens Hever aI!' 
Jes te ondeFgaan dan die ruiling te doen. ' Ik gaf 

S 5 dan 
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~an ook alle hoop van enige andere fchikking of 
ruiling op en bepaalde mijn vemek op den-eeil 
en twinrigf1:en Mey, en tQen die .daf daar was, 
fpande 'men de os[en -voor de wag~nen. 

Mijne caravane vyas talrijk. RehaIyen de zes_ 
en dertig Vee - koopers, die verzogt hadden miJ 
te mogen verzellen, had ik nag den Namakas 
van eene horde .die digt hij de Secretaris -fontein 
woonde bij mij , die voorneemens waren met ons· 
mede te reizen, tot aan eene .waadbaare plaar~ 
van de rivier, welke zij kenden, en daar zij de~ 

zelve meenden ovenetrekken, in kort mijne ben
de bef1:ond, zoo in vreemdelingen als mijn eigen 
volk, uit rwee en negenrig per[oonen, re weeten 
drie en zeventig mannen en negeIni~m vrouwen, 
en de kudde uit honderd rwe~' en zevenrig fluk, 
hoorn - vee, zonder -de [chaap~n te rekenen. 

be rivier was zederr enig~, dagen gedaald ·en 
de Kaminoukas hadden deeze op1~ndigheid waar- _ 
genoomen om met hunnen gew~nden makker naar 

(/;, 

hunne horqe te keeren. ~~ 

Mijne- geheele caravane maakte zig gereed Ol~r 
voometrekken; men wagrre nechrs naar bet [eii!" 
van mij en ik zelf zetrede reeds mijn' voet op den 
disfel om in mijnen wagen te flappen, wanneer 
mij, terwiji ik in dien fland was, de os, die aan 
mijn' kant aangefpannen was, een' trap geeft te
gens mijn been., da-t ik bpgeheven hield. 

lk 
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Ik geefeen' fchreeuw; ieder fcbiet tOe. Men twij~ 
felt niet of mijn been is aan {lukken. lk zelf beb, 
;lan de pijn,. die 'mijn been verdooft, en mij het 
gevoel in herzelve beneemt, aile reaen om zulks 
te vreezen en het Wlls eersr meer dan een vierde 

" uurs daarna ~ tOen de verdooving ophield, dat fk 
."'befpeur dat ik vrij zal zijn met eene fl:erke kneuting. 

K i4 A S wordt boos op mij en de ,fmertlijke 
les die' ik gekregen had waarneemende, wendt hij 
zig eensklaps tOt BE R N FRY en biedt . hem twaalf 
ponden buskruid elJ. rwaalf ponden lood voor twee 
van zijne disfel- osfen en, zonder mij roerelaaten 
'eriets regens tezeggen, verrrekr bij met hem 0111 

dezelve te gaan haalen. KLAAS had gelijk. De 
(wee osfen kwamen; de bepaalde prijs wierd be
tauld en wij vertrokken. 

Mijn ontwerp was enigen tijd de rivier langs te 
trekken en haaren loop re volgen, rerwijl ik mij 
zoo min mogelijk meende te verwijderen van de , 
boomen die haar bezoomen. Deeze weg verzee
kerde mij te gelijk en water en overvloedige wei· 
den te zullen hebben. Mijn wagen reed zelfs 
vrij weI met hulp van de twee disfel- osfen, wel
ke BE R N FRY mij verkogt had; maar zoo gong 
her niet met de twee andere wagenen. Hunnc 
voorfpannen waren zoo onbuigzaum en wederfpan
.pig, dat zij twintig maa,len gevaar liepen van te

~ens bQomen Qmv~rre~geworpen of it) fieile diep-
teil 



!84 REIZE IN DE BINNENLANDEN 

ten gef1:ort te worden, en dar wij drie dagen :be. 

fieeddel1 om aan de waadbaare .p!aats t~J{Qomen, . 
dat j,s, om eenen tocht t~ doen die-het werk van 
eene f1:erke dag reizens had moeren zijn. 

De voerlieden , "van vermoeidheid afgemat en .; 

aIle geduld verliezende, verklaarden mij dar her 
ons onmogelijk zoll zijn verder te ~aan, als ik 
niet twee geleerde disfel - osfen, gelijk ik voor mij
nen wagen had, voor elken wagen fpande. Die :' 
was zoo veel gezegd als dat ik de vier andere os
fen van BE It N F It Y moest koopen. Nimmer 
kostede mij een befluit meer dan i dit; maar on

danks aIle mijne onwilligheid ,was ik weI ge
noodzaakt het te . onderfc'hrijveJi!. ' . l-k zond dan 
den fnaphaa11 die gevraagd was @t;l ik wagtte op de 
oevers del' rivier de a.a.nkomst d~r o~fen. 

In dien tllsfehentijd betaald~ ik de Namakas ' 
zeer mildlijk. Veelrijklijker 1t~1.oond zijnde dan 
zij mij gevraag~ padden om ' rrf9:· te vel'zellen en 
zeer weI over mij voldaan, veifij~ten Eij mij en 
waadden de' rivier door om naar hJis te keeren. 

',\' 

Wij doorentegens verJieten 'de rivier zoo dra de :', 
osren gekoomen waren en, twee maalen gelegerd 
en den mijlen voortgetrokken zijnde, altijd het 
bosch volgende, hieIden wij fiil op den oever 
van de Ora11je - riyier, daar wij gemaklijk met 
onze wagenen kwamen d<;>or eene gemaklijke eng
te, claar geen boom fiond. Hier befpeurden wij 

met 
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met verdriet dar het ~ns niet me~r mc~elijk ZOU 

zijn de rivier langs. te trekken " noch zelfs langs 
het bosch dat haar bezoomt, om de flegte we
gen , die wij zouden hebben moeten volgen en 

'. die va or wagenen l1iet bruikbaar waren. 
'. DeB. zeven ·en twintigll:en ; gen00dzaakt zijnde 
'd~ rivi,e.r t~ verlaaten mt dat wij eenen gemaklij
ker weg zouden vinden am dezelve weder te na~ 
deren " rrokken wij vier uuren lang .zuidwaarts 
voor wij 'ons naar het westen konden wenden, iii 
welke firekking wij zes mijlen aflegden langs de 
afgrijslijkfie we gen. Geduuriglijk verpligt zijnde 
,op - en afteklimmen was ik elk' oogenblik haast 
voorneemens mijn ontwerp van met mijne wage
nen en aI mijn toefiel de rivier weder te naderen te 
laaten vaaren. Eindelijk kwamen wij met veel 
moeite den agt en twintigfien 's avonds op de 
plaats van eene oude kra_al, die zedert langen trjd 
fcheen verlaaten en daar wij ons nederfloegell. 

De plaats was aangenaall!, ik kon het vermaak 
niet wederfiaan van 'cr enigen tijd te blijvetl. 
Enige fchreden van daar wij ons nedergeilaagen 
hadden was een boschjen, door welk een zagt 
beekjen vlietende , dat, voor ons en OTIS vee wa
ter opleverende, de plaats nog one in dig meer aan
genaamheid bijzettede. Elk' oogenblik kwamen 

. 'er geheele vlugten van die geringde hazelhoen-
4eri, van welke ik elder~ gefprooken heb. 1k 

feboot 



!285.' REIZE IN DE BINNENLANDEN 

fchoot die bij dozijnen en,die jagdevetde zelfs zulk 
cenen overvloed op dat zij, geduur¢nde de' drie 
dagen die ik claar vertoefc\e, gecl'eeltelijk onder
houd voor ,gehe~l mijne bende verCchafre. De 
boomen claar' onif1:reeks 'faren vol vogeJen van 
verFchillende (aorren. Somm!ge bleekenzelfs 
nieuw voor mij te zijn en kwamen mijne verza
rneling vergrooren. 

Geduurende mijn vetbIijf aldaat kwamen enig~ 
Kleine Namakas, onderrigt van mijne aankomsf 
in hunne landf1:teek , mij bezoeken en mij lchaa .. 
pcn in rUiling va or tabak aanbiec1en. Het wa§ 
van hun dar ik vool' het eerst vernam hergeen 

PINARD was · overgekoomen" die" na mij op 
weg zoo geplaagd tehebben, elndelijk; zeven of 

agr maanden te voorefi; van tit1j ge[cheidcn was. 
' Deeze Degre kaerel, een~ .hQl'de; bij welke 
hij gelegerd was, verbitterd h~IJbehde; zou bijn4 
her DagtofFer van zijne , onvod'szJgrigheid gewor
den iiJn. Me'n had zijne OS$J1 geroofd, zijne 

. ~". 
wagenen geplonderd, zljne Hottentotten met ver; .. 
giftigdc pljlen gedood, en hi} ulf zou ook ve~ 
moord geworden zij/t, zoo fiij niet het geluk elf 
de behendigheid gehad had van zig te verbergen 
tot dat hij zig weder Eaar de volkplaneing kon 

begeeven. . 
Floe veel redel'l ik oqk had om over hem t' on" 

vtedetl te zijn, kon ik mij egter ' niet onthouderi 
, vm 
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'Van hem te beklaagen. ' I~ dagt op daf tijd11:ip 
weinig dat eeh origeluk van eenen anderen aare~ 
maar nog vreeslijker. ODS allen nakende was. 

Met op den grond van de horde te legeren had 
.. ik ge~ogt van mijne V'ermoeieni-sfen uitterusten. 

" De frishei,d van het boschjen, het water dat het 
z(,o ve~maaklijk befproeide, de verfchillende 
bloeme~, die het verfierden en welker reuk mijne 
):innen Hreelde, alles {cheen te zaamen te loopen 
om mij enigen tijd aldaar te dO.en blijven. He
laas! aan dien hemel-grensde de' het Wij waren 
gelegerd op een vlak van omtrent vier hondei'd 
voeten omtreks en zoo effen als of het met opzee 
was gelijk gemaakt, maar die langen tijd het vee 
van de horde tot fl:~ndplaats gediend had. 

De mist van het vee, die zig daar had opeen.; 
gehoopt, had -'er door langduurigheid van tijd 
eene laag gevQrmd, die enige voeten dik was en 
die, klein en fi jn getreeden door het gefl:adig ge- 
trappel, en door de pis en den regen bevogdgd, 
eene laag t urf, eene zwavela~htige en ontviam baa-

. re aarde gew{)rden was. ' 
Niemand van ons floeg daar acht op; oak be .. 

fpeurde men zulks niet omdat al de grand', 
waarop wij gelegerd waren, geheel bedekt was 
met enige duimen fijn zand, dat de wind 'er ge
bragt had. 'Maar -niet zoo haast had men de 
llacht - vuuren ontfiooken of die drooge mist ge-

r • rallk. 



fl'lakte aan het branden onder ck-boven- korst ell 

h~t vuur, in mite d00r de kldmp grin-gentle en 
zig aan aile kanten uitbreidende'; fhlk h~ar geheel 

in brand. Naar maare zij verbrandde en tot asch 
verteerde, zakte~ de korst in en maakte openi~, 
gen) die ~ de lucht eenen doo~, tocht vergunnen
de ~ den brand vermeerderden en voortplunteden. 

Eipdelijk in het midden van den nacht brak de 
,brand naar buiten uic, De vlammen floegen uft' 
..del'! grond en toel1 begonnen degeene, die her de 
eerl1:e merkten f brand te roepen om al het vdk 
wakker re ma,aken en om hulp re fcbreeuwen. 

Ik lag in mijnelJ wagen te fJaa.pen. Hun ge. 

{chreeuw deed mij wakker fpringen; maar men 
kan gisfen hoe ver[chrikt ik Fas coen ik twinrig 
,vuur -lcolommen in het middejl van de legerp.1aats 

zag oprijzen; mij.ne Hotten~men hunne hutt€'u 

zag afbreekeu. ; fchreeuwend~:' als raazenden 'J en 
"ooor de vlam~en 160pende ~§p1' de ver[chrihe 
becsrcn bijeen,' £e drijven; die~~eene fclu'ed dee
den of zij -zakten in den grand en deeden 'er nieu
we vlammen uit oprijzen. ',i -

In zulk een tijdl1:ip is het geen wonder zoo' men 
'~eer buitengemeene denkbeelden heef~, en va oral 
,als men zulk een ver[chijnzel vO'or de eeril:e reis 
,ziec, van hetwelk men nooir heeft hooren fpree
, ~en en als hetzi-g eensklaps en zoo verfchrikJijk 
nlidden in den nacht Gpdoet. Mijn eeril:e denk-

beeid 
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beeld was dat 'er een volkaan onder onze voeten 
uirbrak en dar wij ons in her midden van zijn' 
kolk bevonden. 

Het vuur was onclertusfchen nog niet tOt Mn 
mij gekoomen. Mijne drie wagenen fionden zelfs 

,.boven den wind en door een zeer gelukkig coe
val fche~n ik nog niets voor dezelve te vreezen te 
hebben,., Ook riep mijn volk mij toe dar ik blij
ven zoudedaar ik was en mij niet ongerust moest 
maaken. . Enige hUl1ner kenden, hetzij uit onder
vinding, hetzij van hooren zeggen die foorten van 
branden en dat maakre dar zij hunne tegenswoor
Iiligheid van geest niet verlooren en dat zij overal 
kragtdaadige hulp konden bijbrengen. In eenen 
oogenblik vatteden aIle de mannen, en vrouwen 
rnijne wagenen aan en rrokken die verre 'genoeg 
weg om niers meer van den brand te vreezen te 
hebben. 

Gelukkig dar niemand bij dit toe val om haIs 
kwam; zelfs Ieed 'er niemand door dan mijne os
fen. Verf~heiden waren zwaar gebrand zoo dar 
zij kreupel liepen en een derzelve kwatrt om het 
leven zonder dat het mogelijk ,W;tS hem huIp toe
tebrengen. 

Het was voor mij een fchouwfpel tegeHjk ijs .. 
lijk en verheven dat onrzagchelijk dier midden in 
devlammen te zien fpartelen, terwijl zijn af'gdjse 
lijk rrappen derzdver hevigheid nog vermeerder-
,V. Dee!. T d~. 
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de. De lucht we&rga:lmde van vem~ van zijn ge'
l'oei'. l{ec gaf welhaast den gees.t. . FIen-vuilr was ' 
zoo fel d~lt fre t tot il'l de Iogewaflden gebraaden 
was en da;t fnijj1vollt het na den brand ~egfleepte 
en h'etgeeF1 van liJerzeiv:e was 0vergeblevenopa~ ; 

zonder hen verder klaaor toe maaken'; . 
VolgeF16 het droevj,g: ongeluk dar mij zoude 

fuebben_kunneF1 overkoomen 7 kan ik aegeenen~, 

die i-n. Afrika· zOl,lden willen reizen Hiet genoeg'
aanbeveelen nooit op de oude '1erlaaren kraalen re. 
legeren;. claar is niet aan re twijfelen of de bran'd' 
zou, ah de WiNd' 0ngeh,jkk-ig naal' deen kant ge
waaid had d.aar ik mij beyond"~ welhaast tot mijne' 
wagerien overgefTagen zr]n en ~ het 'is meer dan 
waarfchijnlrjk dat itR:, . In de·I1' wagen liggende , 
waarhl mijn geheeI-e :voorraad,~ bus-kruid Was, ill 
de ' lucht zou, gefprongen en '~'mgekoomen zijn, 
misfchien VO@T d~lt iemand derirhra~d zou gemerkt 
lflebben: ...... ~':- . 

Het g1l0~t{[eged'eelre' van den'~li,f1cht' wi-erd door
gebragt met verhuizen om ons op den grand d~e 
VIij was nederre!1aan. Oa-ze osfen, vetfchrikt 
door al dat gedruis en nag meer yah het vuur, 
verfpreidden zig door het bosch, en wij hudden 
all; moei-te om hen daar weder uit te krijgen en 
landom ons te verzamelen. 

Weder op weg gegaan zijnde legden wij zeven 
mij len west een vierde zuid af; maar de wegen 

-waG 
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waten ieer flegt, waafom ik : door het noord-we~.: 
ten de rivier wecler naderde; Na vier uuren trek~ 
kens in die rigting kwamen wij aan den ingang 
'van eene berg - engte ,aan welker eind ik een klein 
vierkant huisjen zag, met een rieteh dak, en 

.. :welks muuren van aarde netjes gemaakt en in goe
den fraa,t waren .. 

Het is mij onmogeiijk uittedrukkeii welke on
gerusthei9 mij dar hurjen veroorzaakre; ik vrees
de aldaar weder eenen tweeden BERN FRY of 
eenen andeten MAT Ii y s Mo 0 DEL te itiIlell 
\rinden; maar genaderd zijnde zag ik met genoe
gen dat 'er thans geert 'eigeriaar in het huis was; 
en dus floeg ik inij daar neder en rlam ;er ~eiit van, 

Bij het huis was eene bron van vrij goed water 
en agter hetzelve een tUihtjen dat onbebouwd.Iag, 
maar dat midden onder het onkniid, waarmede 
het began vervuld te worden, nog [alade" erwe ... 

. ten, pompoenen en elilige moesgroentert vertoort .. 
de.. De weiden in den omtrek [cheenen uitmun
{ende te zijn' en kort daal'bij ftrooli1de de Oranje
ri"vier. hi kart de kluizenaar; die zig daar een 
kluis was kootrien bouwen; had eene zoo vrugt
baare als aangenaame plaats uitgekozen; maar ik 
was verwonderd haar ledig en verlaaten te vinden 
en ik vroeg 'er de reden van aan KLAAS BAS

T E R, die, het land kr:;nnende, misfchien wise 
waarom zij 'v.erlaaten was. 

T z Hij 
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• Hij antwoordde mij dat her 11Uis door SCHOEN

MAAK.ER g~bouwa was, dat die ~raaye ,man; in 
zijn zwervend levep, zig dus ver[chillende woo
ningen gebouwd had op de oevers van de Oranje
"ivitr en dat ' b"ij 'deeze verlaaten had om de na- : 
buur[chap van BERNFRY enlV,I.ooDEL te ont
wijken, van welke hij wei ,vist niet bemind 
te zijn. 

Ik zal hier na van een ongelukkig huisgezin!' 
~reeken , dat ik in de woeHijn ontmoet heb , toen 
ik de /(aap weder nadercle, en welk ik geraaden 
heb cleeze vcrIaaten wooning te ga~m bewoonen. 
Zoo het mijnen raaq gevolgd heef~, zoo het, ,in 
die hoekjen van den aardbodem ~erfcholen, al
claar hee eind van ' ziJne rampet1 gevonden heefr , 
,zai het, llij die rust en vred~, welke niet van 
deeze waereld is, zigmijn naa~l her'inneren. De 
naam vaneeri braaf man is zpe,r om uitte[pr-ee- ' 
ken. De naam van onderdnikkef,S', van maoTde-

," ' ~. 

naars en verrad'ers prem een laf'igduurig afgrijzen 
in, dat her vreedzaamfi:e land i~ ~een verblijf van" 
fchrik en ellende verandert. Maar ik keer ui~. 

de woeJHjnen van Afrika en ik moest 'er altoos 
gebleven zijn. 

Wij zetteden ons neder in de hut en in de valei 
die haar 0mringde, waarna ik gong zien hoe het 
met de rivicr gefi:eld wa~. Zij bleef daalen. Het 
water was reeds veel helderer geworden en de 

,Ri-
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Rivier· paerden begonnen zig weder te ver.toa
nell. Wij begol)nen aanfronds .op die dieren te 
jaag.en en dien zelJden dag d00~den wij Feeds e~n~ 
da t mij eenen rijklijken voorraad tot onderhoud 
van mijn volk opleverde • 

.',.: Met het voor~eemen dat ik had om nog.eepy 
·fterdeiei~ te onderneemenzou ik z'1er gaerne den 
loop v~h de. rivier gekend. en denzel ven ~.~t :f,an 
zijnen mond gevolgd hebben. ,Dan de moeije. 
lijkheden die wij ~an hier ,tqe onqervonden had
:den, dit on twerp . onuitvo~rlijk maakend<:, ten 
.minflen met mijne wagenen en mijne geheele ca
ravane, befloot ik deezen ·kl~il1en uitflap te voe! 

te doen me~ ~nige van mijn .. ~olk. f 
Deeze reis kon niet . misCel'jzeer vermpeiende 

.te zijn.; m!lar ik had·niee l.J1ee.r ga:n. .yee:rricm dagen 
tijds nodig om 4ezelve te .doen. Ik nam dan, 
zonder enig reistuig mede ,te willen hebben , vier 
van mijne jagers met mi}, on?er ~elke KLAAS 

was; ik nam e!)jge van. ·mijne honden mede en 
.gong op weg . . 

Naardien mijn voorneemen was, gelijk ik gezegd 
heb, de Oranj.e'riyier te leeren kennen, trok 
ik zeer na,.auwkeurig laugs derzelver bOOl'den en 
verwijderde 'er mij niet van dan wanneer wij rot
fen op den oever vanden, die ons door haare 
hoogte of fleilte noodzaakten e~n('n omweg te 
nee men. , N~ enige dagen trekkens, onrdekten 

T 3 wij 
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wij ' een ·eiland, waarop ik wenschte r~ wezen'~ 
jh hObp van 'er misfchiep het een of an'dar nieuw 
voorwel'p Je vinden, dar mijl}e ,' niepwsgieri'gheiil 
voedzel konde ver.fchafferj, ' 

Mijne rei,sg~z~lle!l waren niet veriegeh hoe zij 
de rivier over zouden koomen; aile Wilden zijf\ 
~eer goede zwemlpel's. Wap' mij bdangt, ik 
gebruikte he~zelfde middel, yah welk ik >mij VOOl;

heen reeds bediepd had om de ' Olypkant - riyier 
over ~e trekken; dat is te zeggen, du ik te 'pae:l'd 
op eenen boom e'!lam 'gong zit~en en dat mijne 
~wemmers, enige ·trekkende, andere- dien VOOrt· 

ihmwende, mij aan den overkatt de~d~n aanl;m
den. Dit miMel zou mij bijnahet leven gekos~ 

hebben toen ik ,'el' eerst de, proef va-n-na-nl ';- maar 
hier 'had ik z\llk eene 'groote b~eedte 11let oVerte
-freeken en ik was' te -vem~' vail de iee oin iets 
CliergeIijks.te vr~eZ~ Ii te he~en; , 

S~hoon het eil;md gee!l 'r~~vend wezell fCneel1 
te bev~rrep ,,' w-aren 'er eg~F' ' thans verfcileiden 
Rivier-paerden op, die 'er ':~,g veri1:ooken Eiel
pen, en' om die reden noemd'e' i1\ het HippoPNa-

r .} r 

'mus - ~iZanc{, Zoo d!a wij ons vertoonden, .Jie-
pen enige deezer dieren, Welke wij verfchrikten ; 
de rivier in. 

Een HippopoC!lmus kwam digt voorbij K L A AS 

penen, die op hem [choot en hem doodde; hij 
)ViiS een jonge ;, maar de flag van 'de~ fnaph-aa~ 

, ~e~q 
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.deed andere Gpfprin-gen @n in mindw- dan eene 
rninuut zag ik meer -dan £W.llalf ;van alJen ouder~ 

,dom e,n v.an vcerfchil1ende ,groot;te in ·laet WaEelJ 

fpringen en eensklaps verdwijne!i1. Ik hadd' nooi. 
gedagt dat cen dier, ' zoo log op-her illil1ld~ eene 
zoo verbaazen.de ffUe'lheid in -het ·water hadde. 

Het ZGU vool' mij niet v{;)Grzigtig g~weas't tijn 
-,den nac>bt op ·het eila-nd doonebtenglt1L Ik ken~ 

.de de- 'rivieren van AfHka te weI en vooral de 
OranJI{:-.r'ivier" die <llilS in weiaige l-mrem .. me::t 
,eenen fGhielij.Ren ',aarrWllSkOl'lde werta~tchen eit 
doen verdrinken. -Na daB enige fhl-kken vail ons 
,rivier- paerd afgef-heden te bebben, die wij voor 
{)ns av-ondmaa:l konden braaden, trokken wij den 
:andereu 3Jrm.doc rivier over .en gongen ·den nachi:~ 
-op den 1"egteri oever doorbrengen, en verre ge
noeg van het water om Fliets van eene 'overaroo~ 

ming, Z00 die mogt geseurejl , . te' vl'eezen ore 
hebben. 

lk was voorn.eemeus des anGieren daags ~s mor~ 

gens weder op llet eiland te koomen; maar bi] 
het -Opgaan van de zon zagem wij eooen .omzag-:. _ 
-ebelij.ken ' troep Olyphamen, -die -Ons v.an beflui.t 
deeden-ve·randeren. fraar waren ten minfl:el'l lhon
derd van die d·ieren, en verfcheiden hadden tJag
-tauclen, welker f.c.hoonlheid mijne jagers in groo- , 
:te ver2JOeking ,bragt.· 

Naardien zij 'binnen: fchoot waren, z~den wi!i 
T 4 hun 
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hun enige kogels roe " die hen deeden ' vlugten: 

W ij vervolgden men rerfl:ond, niet , dat wij ons 

durfden vleien hen te zullen onderhaalen; maar 

daar moesten enige gekwetst zijn' $n wD ho~pten 
dar fommige het misfchien doodiijk zouden we· 

zen. Wij 'zagen indedaad verfcheiden fpoaren 
van bloed, die ons tot tekenen dienden om, hen; 

te vervolgen en welke wij een groot gedeelte van 

den nachr volgden. Doch de zon eindeJijk be

ginnende te daalen, vreesde ik in het midden va:q , 

de woefl:ijn door den nacht verr\lscht te zullen 

w orden en ik begaf mij weder n~ar de Oranje
riyier. 
, De Wilden zeggen dat die :ivi~t verraad<;rlijk 

is en niets i~ indedaa<i ook,trouwl00.ief dan gerzel
ver fpoedige aa~,was. Somtijas is ' zij op haar 
laagst en eensklaps, in .n1inder.·'dan v-ier en n~lu, 
tiguuren, rijst zijron d<; g,roorfl:e hoogre van 

haare zwaarfl:e overfirooming~p. Somrijds duu~ 
ren haaie overfiroomingeu ooJ<1es,:.veeken oftwee 
maaRdeu; hiel'Goor nu had ' ik, ~fvreezen en culks 

zou, als her mij gebeurd ware,~ijne terugkomst 

aan de leg~rplaars bij de wool1'ing van S C HOE NJ' 

MAAKER, daar ik mijne wagenen gelaaten had ~' 
zeer bezwaarlijk gemaakr hebben. 

Ik meende het dan voorzigtigst te zijl1 hoe eer 

hoe liever weder l1aar de ri vier re gaan. Wij moes~ 

ten ons haa~ten, wijl wlj 'er ZOO verre af waren, 
, dat ) 
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dat, na de zwaare-vermoeienis van eetT-Clag loopens, 
zander voedzeI te ge~ru.iken, een m'oeijelijk werk ' 
wierd. Maareindelijk kwamen wi} aldaar nog 
voor den donker en des, anderendaags gongen wij 
weder te water om naa. het eHaud te t>:we,mmen. : 

Zoo dra wij voet "aan land zetteden, gongef.!. 
. wi] regt toe regt aan n:lar den HippopotalI~us, !net 
oogmerkom nog enige flukken van denz~lven af
tefnijdeti rot ons onderhoud. Op ?ijn lijk zat een 
[chooneJ::;jer, die met veel gretigheid op ziju 
vleeschaasde. Nooit had ik eenen zoo gro~ten 
gezien en men kan 'begrijpen hoe blijde ik was

j 

Maar die blijdfchap was, oo~ ~chadelijk v?or de 
juisthei~ van den fchoot, diel} ik deed om hem te 
vellen. Mij al te ze,er haastende legde , ik negt 
flan en kwetile hem n~chts ligtlijk. 

Schoon hij zig reeds met eene grootte hoeveel
beid vleesch had opgevuld, naardien ik" toen ik 
hem vilde, zes ponden en een halLin zijne maag 
vond , waren eg~er zijne gulzigheid el{ hOnger 
zoo groot, dat hij" terw;ijl hij zogt wegtevliegen-, 
nog met z.ijnen fnavel vleesch, van zijne prooi af
rukte, , als ;t hij dezelve geheel met zig hadde 
willen wegvoeren. " " 

Aan den ande,re.n ka!}t m;aa~te . h~t gewigt van 
,bet vleesch, dat hij vei;i1onden had, hen~ log e~ 
z'Vaar en li,et hem niet toe zijne vlugt zoo ge1jDak~ 

lijj{ te neem~ll. Wij had~Cf1 ~~~n d1~ 0Ill bij h~l~ 
T 5 ~ te 
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te 'koomen voor hij opgevlogen was en tragtedel1 
bern met de kolven van onze fn{lphaanen dood te 
flaan. Hij weerde zig langen tijd met, alleAnoge-
Jijke onverfchrokkenheid. Hijp.eef in onze fna~ 
haanen en Doeg 'er met zijnen fnavel op; hij ha4 
nog zoo vee!' kfag,t dat hij met elken flag yz~r 
van de loopen afbeet, !iij mgest egrer bezwij~ 

' ken. Ik wierd hem magtig ' en die aanwinning 
vergoedde mij. door het groot vermaak, dar zij 
mij verfchafre, zeer rijklijk allen den arbeid l:n 
de vermoeienisfen, welke miju, tochtjen mij v.er.-
oorzaakt had. r ' I , . 

Deeze Gier; weI ken ik than's 'in mijne verza" 
rneling bezir, ,zonder tegenfpraak de fchoonft~ 

van zijn geflachr, ma~kt eene gel~eel nieuwe foort 
uit, dit; tot heden ' toe geheej onbekendgeweest: 
is. Hij is meer dllll ' drie _vperen hoog en heeft 
agt of negen voeten vlugt, ,Y Wat zijne kragt be
langt" 2;00 ' men ' over dezelvemag oordeelen uit 
zijne' zenuwen en fpieren, i!t~~ zij aanmerklijk 
geweesr zijn ; ' en ik ben ovirluigd dar 'er onder 
aIle de rElof - vogelen misfchie'fi'-geen is, die fter
ker is, zelfs nier de befaamde Condor, die d?ol' 
zoo veele reizigers gezien is en van welke alle de 
befchrijvingen nograns zoo zeer van elkanderen 
verfchillen, dar zijnaanwezen mij nog twijfel~ 
achtig toefchijnt. Her is ten minfien zeer zee
ker dat hij in geene e,ene bekende -verzameling . te 

vin-
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winden is en dat geea een th;111S in Ieven zijnde 
liefhe b beir verzeekert ,hem gezien te he b ben; het 
fchijnt dat, naardien 'elk r~iziger van )denCon
dol' heeft willen [preeken, aUe hem geziel{ heb~ 
ben; deeze in Peru, Igeene in de Zuid - zee, an
dere weder in Afrika ,enz. in kort, men heeft M 'm 

'~veral omrpoeE. En B U F F 0 N, zoo fchrandel' in 
bet oV.t':reenbrengen van verfchillende getuigenis
[en, b~r.Jcebc l1em in elke foort van gro~te voge
len, v~iiwelke de reizigers gefprooke\l hebben, 
ondanks de geringeovereenkomst, die 'er in ·hun, 
ne befchrijvingen te vinden is ( a). 

Ik zou gemaklijk ook van eenen Condor heb
ben kunnen [preeken; want ik heb veel~ groote 
roof - vogelen gezien en onder die, welke ik me
degebragt heb ·, is meer dan een, -welken ik ge
maklijk in het oog van ligtgeloovige geesten' voor 
eenen fchaapen , fte'eler zou heb ben kunnen doen 
doorgaan; maar, wat ook alle degeene zeggen mo
gen , welke verzeekeren fchaapen door vogelen te 
hebben ziep wegvoeren , ik HOllde fl:aal1de dat 'er 
geen bekende vogel is, die een dier van die groot:. 
te in zijne klaauwen kan opvoeren. War daar 
van zij, ziet hier de befchrijv1ng van mijnen Afri
itaanfchen vogel, welken , ik niet ileches gezien 

heb, 

(4) BUl'~ON Rift. des Oifeaux~- t. I. ) ,-



goo REIZE tN D~ BINNENLANDEN 

heb, maar welken ik medegebragt heb en 'dien 
ieder: in mijn kabinet heeft kunl}.en befchouwen. 
- Zijne vederen, welker tint overal ligt bruin is, 
hebben op de borst, den buil{ , en 'de zijden een 
bijzonder' k~nmerk, zijzijn ongelijk van lengte, 
puntig en aIs ,e'eri' fabeI gekromd en zij rijzen regt.
op, terwijI zij zig van elkanderen fcheiden. De.e- , 
ze vederen zouden als zij dus van een gefcheiden 
zijn, op ' de gantfche borse de huid laaten zien, 
zoo zij niet geheel met een fchoon wit dons be~ 
dekt was, dat zeer digt is, en dar men gemaklijk 
door die regtop fl:aande vederen kan befpeuren. 

Een beroemd Natyur~undige heefr gefchreven 
dat "geen een vogelhairtjens aan: de o,ogleden, 
" noch wenkbraauwen b,e~fr, .9£'dat ·ten minften 
" geen een hair Tondom de o,?gen 'heeft, gelijk 
" de viervoetige di~ren." peeze fl:eIling, als 
eenealgemeene wet · van de ~atuur voorgefl:eId, 
is eene dwaaling; ' niet aIleen beeft de vogel, van 
welken . ik fpl'eek, die, maar> .v.ij k(mnen ' ook 
nog veele footten welke dez4~e oak he,b ben, 
;oodanige f:ijn over het algemeerl'!aIle de rhinoce
ros - vogels, de fecretaris en verfcheiden . ander~" 
.roof - vogelen. Behalven deeze hairtjens aan de 
oogleden heefr deeze Gier nog op de keel fl:ijve 
,Zwarte hai;en; de geheele kop en een gedeelte 
van den hals zijn van vederen ombloot, dat kaal 
vel, dat roodachtig van kleur is, is, op fommi-

ge 
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ge plaatfen, met bIaauw, paersch en wh getint. 
Het oor is aan zijnen buitenfl:en omtrek omringq 
door een verheven vel, dat als eene ronde 001'

fchulp vormt, welke bij deeze foort, noodzaak
lijk het vermogen van te hooren vermeerderen 

_ moet. Deeze 001'- fchulp verl€l1gt zig enige dui-
'.,'-: men langs den hals naar beneden. Het is dar ken

mer1t; . deeze foort bijzonder eigen, dat mij de
zelve ,aen naam van Oricott heeft do en geeven, 
welkenik hem in mijn Vogel-werk laaten zaI, 
daar ik eene omhandige befchrijving van hem 
zal geeven; ik zal hier ondertusfchen eene vol
maakte afbeelding van dcezen zeldzaamen Gier 
plaatfen. 

Naardien ik ijverig verIangde mijnen Oricou te 
bereiden, verliet ik het eHand voor het onder
gaan van de zon, en kwam den nacht op den 
flinker oever van de Oranje - rivier doorbrengen, 
Des anderendaags vervolgde ik mijnen weg, ter
wijl ik altaos langs de rivier bleef trekken. 

Uit ~r~es van gebrik aan voedzel te zulIen heb
ben, hadden wij eelle zckere hoeveelheid van on
zen Hippopotamus medegenoomen, maar onze 
voorzorgen waren noodeloos. Na~r maate wij 
den mond van de rivier nadcrden, von den wij 
op dezelve eene ontelbaare menigte hazel- hoen-

, deren, flamingos, pintades, ganzen, eendvoge
len en andere verfchillende foorten van vogelen. 

Het 
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Het getal was zelfs 'zoo groat dat wij geenen 
voorraad opdeeden, 's morgens weinig vetlegen 
zijnde wat wij 's avonds eeten zoUden,. ' . 

Ik vond ook ondet alledie vogei~n, voor on
ie keuken befiemd; enige die waetdig waren ill 
tnijne verzameling te koomen; deeze bereidde ik 
op de plaats zelve; en zelfs, am: ons niet te veel 
te belemmeren met menigvuldige pakken, fiak ik 
hen in den buik van mijnen Orieou, die rnij dus :, 
tot reiszak diende, 

De boomen waren vol van eene bijzondere 
foort van aapen, val1 welke ik oak gaerne eenen 
zoude gehad hebben voor mijne verzameling; 
maar die dieren 'waren te fljn; en" met alle de 
listeh, die wij te werk fielden, was het ons nooir 
mogelijk hen nabijgenoeg te k60men am hen re 
fehieten. '~ 
, vVij ontmoeteden op onzen :~eg drie Hotten
totten, .die zeer verwQnderd W;.lren ons te zien; 
een van ,de drie fprak zeer goeci~ifandseh, ver
mits hij zeer langen djd in de l.olkplanting ge
woond had: 'Vij vernamen van hun dat wij nogf 
ten minfl:en vier dagen gaans had den , v(}or wtf 
~an den mond d:er rivier !conden koomen, en dar 
wij groot gevaar liepen van door de Bosebjes
mannen vetmoord te worden, die in die gantfehe 
fireek zig in menigte bevonden, dar wij daaren
boven, als wij verder kwamen, het dorfie land 

ZOI.l:-
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zouden vinden dae wij ooie gezien hadden. 1(( 
heb die drie mannen altoos verdagc gehonden 
clae zij zelve onder de Boschjes - mann en behoor
den, mee welke zij ons bevreesd wilden maaken. 
Z ij hadden zeekerlijk reden am hun best te doen 
om ons afteraaden verder voon te gaan, wijl zij 

'~:, waarfchijnlijk hunne horde aldaar hadden; en wij 
, konden nooit te wee ten koomen vitn waar zij kwa
men ~'och wat hen aldaaI'- gebragt had. Dit is zee
ker dae: de eerfte die befpeurd wierd, zig fcheen 
te willen verbergen, dat hij zeer verlegen was 
toen wij hem zagen, en dat het eerst verfc.hei
den minuuten daarna was dat wij merkten dat 'er 
drie. waren: aIle hadden zij pijlen en elk hunner 
droeg eene fagaai, welker pum van eene zeer 
dunne visch - graat 'gemaakt was en alle-hunne pij
len waren vergiftigd. Dit geval gaf enigen ag
terdogt aan onze kleine bende. Te zwak zijnde 
om alles te durven braveeren, hielden wij raad, 
en, alzoo de tijd, welken ik voor ons tochtjen 
befl:emd had, voorbij was , beilooten wi] met 
eenpaa~ige ftemmen langs denzelfden weg weder 
naar de legerplaats te keeren. Dan alzoa het zeer ' 
onvoorzigtig zou geweest zijn op die drie man
nen te vertrouwen , welke ons zeer verdagt voor
kwamep, noodzaakte ik hen ons te volgen, toe 
wij di gt bij onze legerplaats zoud<m zijn. Wij 
rnaakten ons dan meester van aIle hunne wape-

nen, 
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p~n, met oelofte dat hun geen leed gefchiedell 
zOllde en dat men hun die aile terug zoude gee
yen. Ztj gaven ons die goed[chi.k~< ,over., maar 
egter niet zonder veeI vrees re taonen, en terwijI 
zij ons verzeeke.rden dat wij niets te 'vieezen had
den en dat zij niets kwaads in den zin hadden. 
Het kwam mij voorzigtigst voor ons, terwijI wij 
ons hielden aIs of wij hen geIoofden, zoo te 
gedraagen, nit vrees dat zij verfpieders mogt~ .' 
zijn , ui tgezonden om van ons getaI en onze mage 

. bericht te geeven. 
I-let fpeet mij zeer dat ik den mond van de 

Oranje - rivier niet zien zoude, van weIken P A

T E R SON, inz.ijne reisbefchrijving; · voIgens den 
K'oIonel G·o RD 0 N de geographifche Jigging be
paald heefr. Hij bepaalt dezelv~' op agt en twin~ 
rig graaden en drie en: dertig q)inuuten breedte. 
War deszelfs lengte beIangt, di~, is, zegt de rei
ziger, te-n naastm bij .dezeIfde~ Fl1e.t die van ' de 
Kaap . . ' ~}. 

\ . ~, 

Ik, die, ,met Go RD 0 N verke-erd hebbende ~ 
hem altijd in hetgeen hij deed en bewerkte de , ' 
naauwgezetf1:e naauwkeurigheid heb zien gebrui .. ;
ken, heb, moet ik bekennen, zijnen mjl niet ge-

. vonden in dat ten "naastm bij en ik ben des ce 
meer over die uitdrukking verwonderd geweest 
omdat dat gewaand ten naasten bij, voIgens aIle 
de goede kaarren, een ver[chil van ten minf1:en 

der~ 



"derdg mijlen maakt. II{ geIoof dan dat PAT E R.~ 
SON zig daar omtrent vergist heeft en dat hij , 

zig de eigen uitdrukking yan den KoIonel niet 
her'innerende, voor deiel ve een onbepaald woord 

gef1:eld heeft , dat een niisflag is. 
Na dar wij onieh gevangenen geiegd hadden 

dae wlj "hen, zoo zij iogten te ontfnappelil, zort
der 'b~l'lllhartigheid dood zouden fchieten, lteer
den ~jj wedei' terug naar de leget'plaars lan gs de 
rivier op, en volkootnen hettelfde fp601'vo lgende; 
langs welk ,'vij haar berteden getrokken waren. 

Terwijl viij voomrokken [eheen de Hottentot tiit 

de volkplanting, van weI ken ik gefptooken heb , 
- zig wedel' volkoomen gerust te f1:ellen; maar 'zij

ne twee makkers toortden veele dtClefgeestigheid 
en verlegenheid; in olen hacht taert wij rus'teden 
fcheenen iij zig wat gertist te f1:ellert, praateden 

Tuet orts ert gaven iig voor Kleine Namakat uk 1 

welker taal zlj indedaad ook fprakelil. Dit belet

tede mij biet op heh fe 'pasfen; waht zij Konden 
zeer weI Kleine Namakas ert even weI Boschjes .. 
mannen of kwaaddoenel's zijn, -lk heh reeds 'meet 

" dan eeris opgemerkt dat de Boschjes~mannen over 
bet algemeen landloopets van alle natieen zijn ; 
die ,.. zig vereertigende, te zaamert fchoolen oui alle 
teizigers zonder "ortderfcheid te befl:eelen en te 

" ;p!onderen, Voor wij gingen flaapen, had ik uit
, druk1ijk gelast dar een van mijn yolk tot midder-

y, Deel. V -nacg~ 
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nacht zoude ~aaken en-d~ aIsdan een ander hem 

vervangel1 zoude tot de dag aankwam. K [-AA ~ 

begon de e,eTfl:e wagt waanfneemeu ',<m vvierd d~or 
eenen anderen ,afgelost, die waarfchijnlijk ill fl!\ap 
vieI; want", bij'- hei- aan·bree!(el) van den dageraat 
begon een van mijn volk te wapen Ie roepen, dat 
ons aIle deed' wakker fpringen. I-lij worfl:elde met 

eenel1 der Kleine Namakas, die hem zijnen [nap
'hann zogt (e onrweldigen; maar zoo als wij ons :' 
vertoonden, liet hij lOS' en zettede bet op, een 100-

. pen. Zijn maRker was reeds weg. Wat den Hot-
I 

tenrot belange, hij wierd vast gehouden; ik liet 

hem de namfen op den rug bin.den en de lieenen 

z oodanig vast manken dat hi] ni~t 'loopen en ons 
omfnappen konde . . Terwijl wij hemclus QoeiEien:, 

liep hij Urt aIle ·zi4ne ,mitg~ zitj~~ twee makkers, 
die z1g weI wagteden ' van zig w~.deF te vertoonen. 
J-Irj betuigde <ins dat hij onfcp,uldig was en v'e,r

zeekerde .ons dnt hij niets gewe:~ien had van den 
., .•. .rl. . 

aanflag oln te oritfnappen en oJl~eeri' fnaphaan te 
ontfl:eelen. . Wij hieiden ons aLs ~@f wij hem ge
loofden; maar ik wagtede mij 'ondertusfchen welt' 
van hem op zijp. woord los te bate!]; ik beloofdEt 

. hem egte,r dat hem geen Jeed gefG:hieden zoude.; 
maar dat, zoo wij de mini1;evijandlijkp,eid ont

moeteden, hij verzeekerd kon zijll dat hij her eer
fie flagtoffer ZQU wezen. Naardiell dit voorvallet
jen vall dicll nachtolls klaar deed zien dat -wij we-

zen~ 
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zenlijk reden hadden" am te vreezetl dat wlj door 
de Boschjes .. mannen zouden aangetast wonden, 
beflooten wij het geboomte langs de rivier te ver
baten en door het open ve'ld te trek ken, daar wij ~ 
meer in de ruimte ztjhde; zoo veel gevaar niet 
liepen van verrascht te worden; onze geboeide 

-", Hotteni'ot belemmerde ons zeer in onzen rocht en, 
om'tpoediger voorttetrekken" waren wij genood- _ 
zaakc ' hem de been en los te laaten. pe hacht ver~ : 
raschte ons roetl ,wij nog vier mijlen van onze le- ' 
gerplaats waren en, ondanks het verlangen da. 
\vij had den om hoe eel" hoe Hever daar te zijn, 
waren wij egtet genoodzaakt fill te houden; wane 
wij waren afgemac van vermoeidheid; dootdien 
wij dien dag tert mihfien cwaalf mljlen afgelegd 
hadden door het zand en zonder enige hefchut
ting tegens de hitte van' eene brandende zon. AIle 
nodige voortorgen genoom<:!l1 hebbertde om on
zen gevangene te beleccen te ontfnappen, btagten 
wrj eenen gerusten nacht door. Bij mer aanbree
ken van". den dag, niets meer van zijne makkers ce 
vreezen hebbende; naardien wij nu zoo digt bij 
de legerplaacs waren, liet ik hem ilaaken en in 
vrijheid fienen, terwijl ik hem egter taadde zig 
nooit meer te laaten zien in den omtrek van d!! 
plaats daar ik mij bevinden zoude. Wij gonge~ 
vetvolgens weder op weg en kwarilen in de leger
plaats t~twijl het nogzeer vroeg in den ogtertd Was. 

V ~ lk 



go8 REIZE IN DE -BIN~ENLf'\NDEN ' 

. Ik vond aldaar een Kaminoukasch Opperhoofd,. . 

een man vari jaaren, dil! 'er met eel! twintigtal van 
zijn volk gekoomen was en die miL:e..r 'w~gtede 
om mij te begr?eten en om mij eenen leevenden 
rnieren - eeter ,. diem h'ij gevangen had ,aanrebie
den. Dit dier, dat zeer m.oeijelij[~ te bekoomen 
en niet.gemeen in onze verzameHngen van Natuur
lijke Hiflorie is, onrhoudt zig onder den grond en 
jaagt niet dan des nachts. Het leefr , gelijk de :. 
Mieren - eeters van Guaja1a en van andere be
·.kende landen, enkel van. mieren. Het rast zelfs 
4e wiete mieren of hour -lu.izen in hunne onder
aardfche verblijfplaatfen aan en de .I;lanmr heeft 
her aa-n de voorfte en agterfl:e voeren -lange, bree-
de en een weinig gekromde nag~Iet1 gegeeven , 
van welke het zig bedientom de,iewelven van de 
witte inieren te openen en te v~rbreeken en met 
welke her zig. zijn onderaardsch .~?l graafr. 

Zijne tQtlg was zestien duimen .tanK,.en geleek in 
gedaante naal' die 'def andere Mie~i1-eeters; maar 
hij verfchilde van hun doqr zijnen lfaalen {taert (a) 

en , ' 

(a ) De fbert is uiet volkoomen kaal, maar kaalin vergelij. 
Ring van die der andere Miercn - eeters. Zie mijne BlknQPt~ 
N at. B4ft. der zoogenrJe Diere1l, D. I. Pl. IV , Fig. 5·, 

welke figuar uit bet werk van B U IF e N is -o v~rgenoo. 
men, doch waarin ik dell l1:aer,t naar een natuurlijk VOOl:-

;werp ve;'beterd h eb~ V :IU1. T J\. A L E1l.. 



V A N A F' R I K A. 

en door het ruuw kort hair waarrnede zijn Iijf be; 
<lekr is. Dit clier, dat zeer vet Js, wordt ' onder 
de Horrenwrfen en volkplanters voor een ze~r Iek
ker eeten gehouden, wftarbij niers {e vergelijken. 

is. De Kaminoukas , .die he.t gebragt hadden ~ 

zeiden hetzelfde, ik wilde 'er dan van proeven ~ 

maar vond zulk eeO fierike muskus fmaak, een 
z06felijke mieren -[maak aan hetzeJ.ve, dat ik het 
11:uk. dat ik in den mond had, weder uit moest ;. 
fpul1weq. Dat mij tegenfl:oNd was juist hetgeen .' 

he t voor de 'Wilden uitmuntend lekker maakte. 
Naardien dat volk de poppen. van mieren met ver
maak eer, als zij die vinde11 , was 11et · ook niet 
t-e venvonderen dat he~ wild bun lekker fmaakre, 

waar in zij dien mieren -fmaak I(Droefden. 
Men noemt deezen Mieren - eerer in de volk

plandngen het Aiwd - yarken en de Kaminouka~ 

i1 0emen hem Goep. 
Het zou mij aangenaam geweest zijn het opper

hoofd en zijne medgezellen op brandewijn te ont
ha.;tien en hun dos mijne erkenrenis te wonen voor 
het gefch'enk, dat zij mij gedaan hadden. Maar ik 

heb reeds gezegd dat ik hij mijne rcrugko mst in de 
legerplaats aan de Ora11je - yiyier , 11a een' tochr 

van vier maanden , rnijne vatem, ' wel1ke ik onder 
bewaaring van S WAN E POE L gelaate.n. had , bij

I!1a ledig gevonden had. Ik had het weinige dat 
mij van dien drank nog overig bleef, in vie.t 

V 3 kruik-
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kruikjens bewaar-d en ik had het overige aan rnijn 
volk overgelaacen, hun verklaarenpe dac ik hun 
geen brandewijn meer zou geeven -t9.t ohze aan
komsc in de volkplamingen-, terwijl ' ik hen mees~ 
ter liet om hec' zo-o als zij wiId"en ce fpaaren of op 
te drinken. 

Met dee zen geringen voorraad; ' dien ik nodig 
had en dien ik voor buitengewoone gelegenbeden 

, bewaarde, moest ik mij weI wagten alles in eens. :. 
Iedig te fchenken en elken der Kaminoukas een 

. glas vol ce geeven. lk omhaalde 'er flechts he t 
Opperhoofd en vier oude mannen , welke ik on
der den troep onderfcheidde , op, met voornee. 
men om de andere met een gefchenk van filUis te~ 
rijen fchadeloos te [felIen; maar t'oen .Zag ik, ge
lijk ik reeds elders verhaald heb,; eei1e daad, die 
mij met verwondering·. en aanqpening vervulde, 
Het Opperhoofd, niet wilIende~,een vermaak ge
nieten dar hij niet met a-lIe zij~e. makkers , zjjne 
vrienden en broeders zoude deel~; bewaarde het 
vogt, dat hij in konde flikken, 1n zijnen mond. 
Hij gong het beurt om beurt in den mond 'der om- t ' 
flande rs overgiere~ en hield niet voor hem dan den :' 
[maak, Op zjjn voorbeeld deeden de vier grijs
ilares hetzelfde en door deeze zOllderlinge ~de
deeling kreeg ieder wat en deeIde in het gefcbenk;. 

Het is voor Ii, kie[che menfchen , lieden van 
~apzien da~ deeze verheven Ies is. Zij zaI 1.1 on

ge-
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getwijfdd doen waigen. Uwe zoo zuivere mon
den, uwe gezalfde lippen zouden die broederHj
l<e mededeeling weigerell. Maar ik, tor fchrei
ens t.oe aangedaan • wicrp mij in de armen van 
dien grijsaart en drukte hem fl:erk (egens mijn hart. 

Ik had op den dag van mijne aankomst in de 
legerplaats op weg eenell boom gezien, waarin een 
onZ'agchelijk groot nest van die vogelen was, weI
ken. ik .den naam van Republikeinen gegeeven heb;; 
en iIt had vQorgenoomen hem omven~e te laateJ.? 
houwen, om het nest te befchouwen en deszelfs 
maakzel allernaauwkeurlgst te onderzoeken. Ik 
zond enige van mijn yolk mer een wagen met last 
o~ her in mijne legerplaats te brengen. Toen het 
aangekoomel1 was, hakte ik het aan fl:ukken met 
eene bijl en ik zag dat he r voornaamfl:e fl:uk hee 
grondfl:uk van het nest een vast zamenweefzel was 
van Boschjes - mans gras zonder iets anders 'el" 
onder, maar zoo digt en weI in een geweeven , 

dat het ondoordringbaar voor het regen water is. 
Her is met dien kern dat het gebouw begim en 
daanegens bouwt alsdan elke vogel zijn 'l:lijzon
der nest; maar zij bouwen geene cel1etjens dan 
cnder en om dien klomp ! De bovenfl:e opper
-vhlkte blijft ledig zonder daarom onnut te zijn. 
Alzoo zij uitfl:eekende randen heeft en een wei
nig fcbuinsch loopt, dient zij tOt afioop van het 
water en behoedt dus aIle de wooningen voor den 

. V4 ~ 
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regen, Men verbee1de zig eenen ontzagche1ij~.~p 

onregelmaatigen klomp, welks top eene foort van 

dak varmt en welks oppe-rvlakten ,~llegeheel met 

11Uisjens bed~kt zijn, welke digt teg-ens elkande

fen aan geplaa-rstzjjn en men zal een vrij juist 

penkbeeld van dil;! wezenlijk zonderlinge gebou

wen hebben, 
, Elk celletjen heeft drie of vier duimen mid

~ellijlJs, dar wijd genoeg is voor den vogel. Dan ;, 
naardien aIle elkanderen in een zeer groor gedeel-

. te van hunn€ oppervlakr~ raaken, fchijnen zij op. 
het oog flechrs een enkel ligchaam uirtemaaken . 

eD zij zijn niet van elkanderen ond,erfcbeiden dan 

door eene kleine uirwendige opening, die tot in

gang van her lj~st dient, en die zelfs [orntijds aan 
drie verfchillende neS((!n gemeends ., van welke 

een in het midden en de rweeandel;e ter zijden 
gepla.q·rsr zijn, '~' . 
. PAT E J,Zs 9 N . heefr in zijne rei§p.efchrijving van 

dit voon¥erp van naruurlijke hifl~t4~ 'gefprooken; 

maar zijrie aanda~ht te zeer bezi~~oudende m~t 
~ie, in welke hij onmiddelij ker l:ielang fielde" , 

ht;efr hij r.an dir die oplettendheid niet kunnel1 be

:fl:eeden, welke hij aan de andere fchonk. Hij zegt 
dat, devviji het getal der celletjens vermeerdert 

:paar gelang van het getal del' inwooners, de ou-

Ile flaapkamers, jiradten ytm gemeenfchap, zo, 
, regt a!~ ertne lijn, 'Word.rt11 , 

~ -
Bet 
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, Het is waar dar, naar maare de republiek zig 

vermenigvuldigt, de huisjens , ook vermenigvuIdi
gen moeten. Maar het is Iigr te begrijpen dat, 

"naardien de vergrooting geene plaats kan hebb~n 
dan op de opperviakte, de nieuwe gebouwen 
noodwendig de oude bedekken en dar deeze Iaadle 
noodwendig verlaaten moeten worden. . 

A1 ' konden deeze zelfs, regens alle mogelijk
heid .Ian, blijven beilaan, begrijpt men even weI 
dat op de diepte, waarin zij geplaatsn iouden zijn, 
de overgroote wal'mte , welke 'er 'door gebrek 
aan vernieuwing en dOOftOcht van lucht in heer
fchen zoude, dezelve onbewoonbaar zoude maa- ' 
ken. M-aar, dus onnut wordende blijven ' zij dat 
zij te vooren waren , ~dat is, waare ne~ten, en 

zij veranderen noch in flaap - kamers, noch in 
flraaten . 

. Het groot nest dat ik onderzogt en dat een van 
l<ie aanmerklijkf1:e was die ik op mijne reis geiien 
heb, bevattede drie honderd en twintig bewoon
de nesten, dat, als men in elk nest een huishou
den ,f1:eit" uit een mannetjen en wijfjen bef1:aande, 
eene maatfchappij zou uitmaaken van zes honderd 
en veertig vogelen. 
- Deeze rekening zau egter niet naauwkeurig zijn: 
Ik heb hier boven van vogelel'l gefprooken bij 
welke elk mannetjen voor verfoheiden. wijfjel# 
diem~ omdat de wijfjens vee! :talrijker zijii dan -

V 5 de 
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de mannetjens. Dezelfde bijzonderheid heeft 
plaats bij verCcheiden andere fa orten , zoo in den , 
omtrek van de J(aap als in de ':v~JkpJa~tingen; 
maar zij befl:aat voornamelijk bij de Republikei
nen. Zoo dii~wijls ik onder eene vlugt van die 
vogelen geCchoten heb, heb ik altoos driemaalen ' 
meer wijfjens dan mannetjens .ge(choten. 

Voor het overige hebben die vogel en niets zeer 
aanmerklijks in hunne pluimaadjen. Zij zijn een- :. 
vormig bruin graauw, dat op dezijde door enige 
zwarte vlekken afgewisfeid wordt en op de keel 
door eene groote viek van dezelfde kleur. Het 
mannetjen is wat grooter dan het wijfjen, maar 
gelijkt het voor het overige in aUe deelen. 

Het gebeurr dikwijJs dat eene rcpubliek door 
eene andere verjaagd warde; dat' lean men begrij
pen en ik heb reeds gelegenheld gehad optemer- ' 
ken dat ik eel1e van humne lle~¢n gezien had die 
door eenen tnDep kleine papegaa:itj.ens was inge-

",/=t noomen. ' .>; 
<!: 

De vogel,s, welke deeze overweldigingen be-
gaan, zijn die, welke, gelijk de fuaardmannet';'i' 
jens, de fpechten, de meezen, de papegaaitjens,> 

. van welke ik zoo even fprak, in de kragt van 
hunne bekken, een fl:erk.er beledigend wapen heb
ben, waartegens de zwakke ongelukkige eige
naars niet befl:and zijn. Maar nooie ziet men OD

der die overweldigers andere dan dezulke , weI. 
ker 
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ker aart medebrengtJn gaten of holle boomen te 
nestelen, gelijk de foorten, welke ik zoo even 

heb opgenoemd. , 
Naardien de Republikein in de volkplantingen 

niet bekend is, heeft hij ' ook geenen hollandfchen 
naam. De Namakas noemen hem, in hunne taal, 

',,: anagut:S', ,met eene kiapping van de tong 'er voor. 
. Het was nll vijf weeken geleden zedert ik mij 

in de.o hm van S CH OE NM A AKER had nederge- . 
zet. Ik verliet ' haar eindelijk, om naar eene ' 
horde van Kleine Namakas [€ trekken, vijf mij-

. len van onze legerplaats; men bereidde 'er zig 
tot eene groote jagt op fpringbok - gazeHen. Het .· 
Opperhoofd nodigde ons om die bijtewoonen, 
niet twijfelende of wij zouden mer onze wapenen 
veel toebrengen om die jagt weI te dqen gel uk
ken. Ik nam het met vermaak aan, zoo' om hun 
dienst te doen als ook om getuige te zijn van eene 
klop - jagt van dar {lag als waarvan ik reeds elolers , 
gelegenheid gehad heb te fpreeken. Deeze leon
de mij misfchien weder nieuwe bijzonderheden en 
andere ' middelen verroonen; de jagt wierd tot 
's anderendaags uitgeil:eld. AIle, manme'n, vrou
wen en kinderen waren zij bezig en werknen met 
jjver aan de toebereidzeien • 

. Aan den ui.tgang van eene engre, die 1'1001' twee 
.' heuvelen gevormd wierd ~ had men n'l.ee reien 

paalen geplanr, welke aan dezelve ehiJJc},igden en 
die, 
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die, eerst digt bij malkanderen gep-laatst zijnde, 
. als de · boomen aan eene laan, zig ongevoeiig 

meer en meer verwijderden, naa~ ")JHllite' zij ver
der liepen en eindelijk van verre in de vlakte ver
dweenen. n ·e.paa}en waren drie voeten hoog en . 
ter wederzijde liep een riem, waara an , van af
ftand tot amand, firuis" vederen hingen; deeze 
riem of dat touW, dat van den eenen paal naar den 
anderen liep , was boven aan dezel ve vast gemaakt. :. 

Maar naardien het niet mogelijk zou geweest 
zijn zig riemen genoeg te bezorgen, voor di~ 
onmeetlijke lengtevan deeze dubbele rei, had men 
in plaats van dezel ve, ter plaatfe daar zij antbra
ken, de paalen met bosfen firuis- vederen, vleu
gelen van vogel en; einden van fraerten, fiukkea 
van veIl en en zelfs geheele krosren ' behangen, in 
een woord met alles ·wat me~ gefchikt rekende 
om het wild te verfchtikken. :. . 

De vaifhik begon aatl de op~~lng van de engte 
zelve; .daar had m·en een twinti~if1 kuilen op de 

. ;l;. 

wijze van e~n dambord gegraavenvwan tien voeten 
diepte en zes of zeven voeten breedte en van boo·, · 
ven zoodanig bedekt dat zij geheel verborgen wa- ~. 
ren" maar ook zoo ligt dat de minfl:e zwaarre het 
dekzel moest doen infionen. De jagt befl:ond in 
de gazellen tusfchen de twee reien paalen te jaa
gen; als zij eens daar binnen waren, dreef men 
hen natuurlijk in de engte, daar de kuilen ge-

Dlaakt 



lnaakt waren. Die welke 'er over fprongen zon~ 
der 'er in te florten, vervielen in verfcbilIende 
hinderIaagen, daar bet volk van de horde pp hen 
wagtede, op den buik liggende, om hen :met pij
len te fcbieten zoo,dra zij uit de engte kwamen. 

Men befl:eeddeden geheelen dag om den roe
"~ fl:el, dien 'ik @efchrev.en heb, op de plaats >te bren

'gen en, optezetten en des anderendaags 's mOl'g{}nS 
ten drie uuren gongen wrj pp weg naar d,e verza-

I mel- pIa-ats. Naardien zij verre afgeleg~n was, 
kwamen wij ',er met het aanbI;eeket:t van den dag. 
Ik zat te paetd, gelijk ook K L A AS, en ik ~S' 
gevolgd van enige van mij,ne jagers en van aIle 
mijne honden gekoppeld. ,Wat de Wilden van 
de horde belangt, verfcheiden hunner voegd<:n 
zig bij mijne bende en de andere gongen zig langs 
de paalen verf1:eeken Olll de gazellen te bel etten 

'er over te fpringen. , 
Met her opgaan van de , zon zagen wij, eene 

halve mijl van ons, ,eenen zeer grooten troep 
fpringbokken die door eene bende Wilden gejaagd 
wierd. Ik Het mijn volk naderen en zig tel' zijde 
uitbreiden, om hen ongevoelig te noodzaaken 
tusfchen de paalen inteloopen. Welhaast waren 
wij zeer digt bij dezel've; wen begonnen wif hen 

_ trog meer te jaagen. Toen ·ik eindelijk zag dat die, 
welke aan het hoofd waren, reeds in den trech
ter liepen, vielen KL A A S elil ik met losfen teu· ' 

gel 



gel' or de ~gt€rhoede, 'met een groat gefchreeuw 

en-onder heE affc'hieren van onle fnaphaanen "en 

ooze pif1:001en, terwljl mijne 'R~ncle' ~ns b-i~lp 
doo1' het affchieten van" de hunne eli de andere 
door het groot gejoel dat zij maakten. " 

Dat gedruis was het rein VOO! ·d.e Wilden, die 
bfj de paalen verfl'ooken zaten. Aile il:onden lij op 
al [chteeuwende en wen wier'! h"er ' gedruis vr'ees-
1ijk. De dieren verfchrikt en van aIle kafmn ge- :. 
drongen, drongen In eene k0Iom voon 'en vlug
teden in eene \vanorde die wa.arlijk vermaaklijlt 
was. 

Nieuwsgierig ort( te weeten -wit 'et aan het 
hoofd en hij de kuilen weging; liep ik ;"er naal' 

toe. Ik verwagEede " dezelve weldra gevuld t€' 
iien en 'er de gazeIlcn me t hooBen "in te zien il:pr

ren; "maar ik bedroog mij. Di~ dierel1 zijn zeer 
" '" 

"fijn. De e~rll:e waren aileen lP: den ll:rik gevaI~ 
len. De andere v€rmijdden d~n"zelyen zoo dra 
tij dien zagen, €1i fprongen 'er #er. 

~< 

Geduuren,de meer dan een halfUur dat zij YOOr-

oijtrokken, hield dat fpringen geen' oogenblik op t 
en nooit heb ik znlk een fchouw[pel gezi~n als~
die duizenden vlugtelingen, die als de wind lie~ 

pen en van welke de helft in de Iucht was. 
Dnar wierd een zeker geml door onze kogeIs ge4 

dood, enige wierden door onze honden dood gebe

ten, andere door het gedl'ang gefmoord; maar men 
vond 
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~oncl 'er niet meer dan zeven en dertig in de kui
len en nog waren de meeste in de eerfte gaten. 
Ook' hadden de Namakas verfGheiden met hunne 
vergifcige piJlen gewond en fchoon 'deeze met de 
andere gevlugt waren, vleiden ~ij tig dat. zij die 
weldra weder zouden vinden. 

i.. Deeze jagt kwam mij va or niet gdukkig ge
weesf'Ee zijn. Ik hieid die zelfs voor negt, aan
gezien;de toebereidzelen, welke zij vereischc had 
en de ontzagchelijke menigte' -wild, dat wij ge
zien hadden. M(m verzeekerde mif, daarente
gens dat zij wonderbaarlijk geI.ukkig-was en dar 
men bij menfchen gehel!lgen niet wist eeme zoo 
goede jagt gehad te hebben. 

Men befchouwde het gewoonlijk als een ge
luk aIs men een dGlzijn l gazellen had; dikwijls 
ielfs had men het verdriet maar eene enkele te 
vangen en dit gebeurde als de troep niet groat 
was, of als het getal del' kloppers en fchreeu

. wers te klein zijnde, de dieren, minder verfchrikt, 
oak me,t minder overhaasting vlooden. Dan vieli . 
fl echts de eerfte in den kuil; de andere, door zij
nen val gewaarfchuuwd, fprongen 'er over. Ik 
had oak indedaad de waarheid Van deeze aanmer
king befpeurd en men benoot 'er nit dat, zoo wij 
·eene goede jagt gehad hadden, zulks aIleen aan 

.' mijn kmid en load en aan mijne hondcn was toe
tefchrijven. 

Nu 
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Nu moesten _wij ans wild naar ·de kraal VOE!4 

reno M~ar de oag te verre yerloopen zijnde ~ be
flooten wij die vervoering tot den' yolge~den dag 

uittefl:ellen 'en det:! naGht op het fl'agveld doorte

brengen. Men .:zond egter am de osfen. Zij kwa- , 
men met het aanbreeken van den dag bij ons en ' 

wij trokken in triomph met de vI-ugten van aDze 

jagt wedel' naar de borde. 

De jagt had egeer gcnoeg opgeleverd dat elk :. 
gezin 'er genoegen mede konde neemen. Meft 

deelde bet Wild in geIijke portieen voor elk. EeI'j 
ander gedeelte wierd tot feesten .gebruikt en 'de 

horde voegde 'er zelfs verfcheiden vette fchaapefi 

bij; want bij de Wilden is 'er nooh een goed one~ 
,haal, fils 'er geen· vet en vooral ' fcba~pen ~ vet is. 

Het feest eindigde met dans[en. ~ dae den geh~e~ 
len nacht dUUl'de ertmen fch~idde niet voor de . 

" 

'zon opgi.ng. ·- J, .. 
Terwijl ieder zig gereed m;rrak~e am te gaan 

ilaapeu., : nam ik,affcheid van m~rie ' gastbeeren en 

'rigtte mijnc; koers door de la!1~ Springbokken
J/a/ei. Deeze valei had geenen naam; maar iTt." 
,gaf haar deczeu, tel' oorzaak€ van eenen ~ntzag;" 
chelijken troep van die dieren, welken ik 'er von'd 
en die nag talrijket .was dan enige dergeene, welL. 
ke ik tot nog toe gezien had. n zou niet vree"

.zen bij vergr00ting te fpreeken als ik zeg dat hij 

nit zesti~ of tagtig duizend fiuks befl:ond. IH een 
woord, 
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'woord, onze geheele dag wierd bell:eed om ze
ven mijlen afreleggen en, g-.:duurende die zeven 
mijlen, zagen wij overal; rer zijden van ons en 
voor ons nier dan fptingbokken. Zij fcheenen de 
geheele valei te vervullen en ons den doortocht 

ee Il:oppen. 
... Wij had den dien dag neches zeven mijien afge-

Iegd; ' des anderend~ags konden wij fleches drie 
mij1ett' in ,den voormiddag vorderen; maar het 
was om eene andere reden. Een vat! mijne \Va
genen viel op eehe moeijelijke plaa'rs 'omverre. 
De disfel was gebrooken en drie van de fpaaken 
van de agrerWielen aan Il:ukken, en tot .overmaat 
van ongeluk, kc5n men denzelven ni'et overeind 
!letten dan naar dien geheel ontlaaden te hebben. 

!-Iet viei mij gernaklijk een anderen disfe1 aan den 
wagen te maaken; ik had onder ellren wagen nog 
eenen in voorraad. Doch naatdien de fpaaken 
van het wie1 niet too gereedlijk konden gernaakt 
worden en de plaats niet gemaklijk was voor dat 
werk, fielde ik het tot -des anderen daags uir. 
Men fiak: . enige takkel1, in de gebrooken fpanken 

om dezelve te fiutte~ ~etb verligtede den wa· 
gen door hetgeen te ZWO-$t' was op de twee ande
re te verdeelen en in dien Il:aat konden wij nog 
vier rnijlen trekken en aan den 'oever van eened

,.vier koomen; die ons eene legerplaats ver
fchafte, gunfiig om aldaar te vertoeven en onzen 
' y. D ee!. X wa-
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'wagen te maaken. Het was de 'twaaIfde July, 
een voor mij aanmerkenswaerdige dag, ' dien ik 
nooit vergeeten zaI, omdat ik DI?",de'nzelven in 
eene ziekte ~erviel, die mij bijna het leven ZOU 

gekost hebbe~ ; ' maar ook een dag, die mijn ha'rt , 
dierbaar is en dien ik mij alroos met het aange- " 
naamst genoegen herinneren zaI, , omdat hij mij 
he~ vermaa,k verfchafte van eene goede daad te 

-verrigrfln en een huisgezin gelukkig te maaken. :' 
Ik was daar gekoomen met eene ongeileldheid, 

I . 

huivering en eene groote zwaarte' in het hoofd, 
Maar deeze ,verfchijnz@len maakten mij geenzints 
verlegen. Ik fchreef die toe aan de zwaare ver
moeienisfen, welke mij mijn 'todltjen naar den 
mond van de Oranje- riyier v~roofzaakt had en 
zelfs aan die van mijne 'laat!1:e i~gt; ' In dat derik
heeld onderftellende : dat ik I).iet dan rust nodig 
had, had ik mij in mijnen wag~,n te rusten gelegd 
CFI wagtte daar den fiaap, dien 1k I),i,et vatten kon. 

Geduurende 'dien tijd liet K;tf~ AS mijne tent 
~, 

opzetten. ,Maar terwijl hij 'er '~aan werkte, zag 
hij van verre een rijdruig aankoomen? ' dat ons ' 
[cheen te naderen en hij kwam mij in aller iji dil:' 
goed nieuws aankondigen. Het was meer dan 
een jaar geleden dat ik geene b!ieven van de Kaap 
ontvangen had. Jk wist vol!1:rekt niet wat 'er ze'; 
dert mijn vertrek was voorgevallen en mogelijk 
konden die vreemdelingen mij 'er van onderrigten. 

Dit 
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Dit denkbee1d deed inij mijne ongeaeld}l}eiti 
vergeeren. Ik [prong van mljn , bed en liep de 
t eizigers te gemoer • 

. Hun-wagen wierd door den osten getrokken ell! 
door vijf Hottentotten ge1eid. Zij wierden ge .. 

. volgd dooi' dti(;l magere koeijen en enlge fchaa
. "pen. Zij waten vier in getal, een man ; eene 
Vro11~ '.en twee kinderen; maar menfehen; wa
gens ,dieren alles kondigde de dieprte armoede 
aan ert de rtJeesrers "ielve drciegen 'et de tekeneit 
van op de klederen, waarmede zij gekieed waren. 

Op di.r gezigr bevond ik mij tegens wi! en dank 
outrocrd. Zij daarentegen toonden, toen iij mij 
zagen, de gtootf1:e blijd[chap. Hunne cogen ; 
hun gt;Iaai:; nunne gebaerden kondigden het mij 

. aan. De man ·en vrouw konden tnij vooi'al hun 
genoegen niet genoeg uitdrukken. VoIgcns hun 
zeggen was het voor hun het grootae geitik datt 
zij mij ontmoet hadden en zij ' hielden dien "dag 
voor den gelukkig!1:eh van hun leven. 

Naardien. ik hen llimmer ergeRs ontrnoet had, 
. kort ik niet begrijpen van waar die hlijdfchap 

kwame, die zulk eene !1:rljdigheid varmde met 
bun ge[cheurd gewaad en hunne armoede. lIt 
was zeer begeerig am ;er de ooriaak vali te wee
ten en egrer kon ik hen niet ondervraagen , nodt 
"mijne nieuwsgierigheid voidoen dan Wen \Vij iii 
Qe legerplaati gekoomen waren en wen hun wa" 

X 2, geJl 
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gen naast den mijne!l gezerwa,s. T0en bttagtik 'herr 
in mijne tent en bood hun verver[ehingen aim ~ 
die zij aannamen en wij traden in ,gefpiek. 

De man', .in Afrika geboren, gelijk (ilok zijne 
vrouw UiE dat waerelddeeI geboortig was, was : 
een van die onbefiendige menfchen zonder karak~' 

tel',. van welke ,men dag~lijks z.o~ v.eele vborbeeI
den; ~£ ~ die, .op de. r.~st en de g.emakken des 
leve}1~ g~ze£ ~ maar lui van aart, niets meer wen-:· 
[chen dan fpeedig rijk tee worden, am hoe eer 
hoe lirver cen ,fiil en genoegtrjk leven te leiden .• 
~e_ez~, :~een kans z;iende am in de volkplanting 
zqq pa¥tjg. fortuin te maaken als hij wenschte en 
hooren,de fpreeken van het ver!'n0gen" dar fom
mige bij de Namakas gewonnen hadden, haa in 
zij~ 'hoofd gekregen ,ook naar/ dat l:wd te gaan, 
zigvleie~de daar te zullen vi~den dat hij t'huis ' 
niet krijgen kon en .Biet begriJpende dat de .for.
tui.n oYeraI is daar werkzaamheid. ,. nijverheid en 
vel:fiand: gev.ol'.ldeH worden en 'chV zij oak nergens 
is dan daar. en deeze hoedanighlaen waren, naar 
het mij toefcheen, de zijne niet. Hij had langen ' 
tij'd w~deren hooren verhaalen van het land del; 
Namakas en men had hem geraaden ·zig in dar 
gewaand paradijs te gaan nederzerten, daar alle 
de fchatten en· de kostbaarfie voorrbrengzelen der 
aarde op hem wagteden. 

Her is waar, verfcheiden mel1fchen badden 
hem;\' 
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bern, ~erwijl zij ,hem nUe de verdigt'ZeJen, ,die 

men omtrent aat fchoon land, daar z06: veele 
goud - mijne~ waren, verhaa1de. b.evestigden, 

ook te ge14jker tijd afgefchr-ikt door de menigvul

dige hinderpaalen, welke 'hij moe,5't fraat maaken 
,te zullen ontmoeten. Zij hadden hem gefproo-

,,' ken van Boschjes -mannen, van tijgers, vanleeu-
.~ , 

wen; yan allerlei foemen van wilde dieren en 
deeze" waren het, zeiclen zij .., <lie de volkplancers 
beletteden zig aldaar neder te zettel'l . . 

Deeze man had enigen tijd gefehenen- te wan
xclen door alle deeze verdichte fchrili - b~elden. 
Maar de zugt haar 'goLJ,d had eindeiijk 'de overhand 

behouden, ,en '260 goed als verzeekerd zijnde dat 

hij van dat metaal zou vinden, was hij tot hier 
we gereisd; hij had vijf ellendige Ho~ten-to'tt-eH 

in zijn gevolg. ., 

Hij had il'l de volkplaonting van m'ifhooren fpree
ken en Mj had gehoord dat ik de frreek van de 
Oranje - riyier cloorkmisd had. Hij had dan 
vernool11~,n, welkc-n weg ik gereisd was en had 
zijnen tocht zoo gerigt dat hij mij ontl11oeten 
moest. Het geval had hem boven zijne verwag
ting beglwfHgd en van daar kwam die groote 
blijdfchap welke hij getoond had, toen hij mij 
gezien had. 

Men begrijpt ligt dat zijn gefprek bijna enke! 
Iiep over dat beJoofde land, naar welk hij zijne 

X 3 fchre-

/ 
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fchreden wendde, over die wonderbaarlijke fheek 
claar hij overal met volle handen langs de r<?~fen en in 
de rlvier goud, zilver en robijnen ~ou opraapen. 
Hij fprak ni~t dan met verrukking van die inge
beelde fchatteri~' zonder twijfel vast geloovende ; 
dar mijne wagenen 'er mede ,b,~laaden waren, 
moesr hij ook verwagten dat ik 'degedienftigheid 
wel zoude hebben hem re zeggen waar rer plaatfe 
ik die gevonden had en waarlijk zoo dra hij mif ' 
~ag, had hij daar fiuat op gemaakt. 

Ik liet hem aIle de zotheden, met welke zijne 
inbeelding hem gekirreld had, op zijn gemak uit
praaten. Ik kon nier van mij verkrijgen hem te 
flooren. Her koscede mij. zelfs ,veelzijn~ oogen 
te open en en zijne' hoop te doenvervliegen, die , 
hoe dwaas en hersfenfchimmig:'ook, hem geluk
kig inaahe. ZijnebeguicheUpg te verdrijven en . 
hem de waarheid tezeggen w~s hem bedroeven , 
en evenwel moest ik hem de \¥.aarheid weI zeg
gen. Ik Het nllj clan aIle de mpnfiers van mine
raalen, alle de fieenen en fl:ukk~h gekleurd 'krij
flal haalen, welke ik en mijn volk opgeraapt had,:. 
den, en hem die gewaande fchatten toonende ; 
van welke hij zelf den aart kon zien en de waar
de kon fcharten, zie daar, zeicle ik, war gij zult 
vihden. 

Deeze vel'tooning was voor de twee echtge. 
pOQten. e~n donder!lag. · Zij overzagen de ver-

.. fchil-
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fchiIlende zeIfi1:andigheden , welke ik hun toonde, 

en keeken elkanderen vervoIgens ann met een ge
]aat van oncf1:eltenis ~n neerilagtigheid, welke 

men zig ligter verbeelden dan befcbrijven kan. 
Ondanks hunne overtuiging fcheenen zij egrer fO\11-

wijlen twijfeIachrig en onbefl:emd wat zij geloo-
", ven moesten. Dat ik bun geen gereed gemunt 

, gel<f 'vercoonde daar voJgde nog niet nit dat men 
nierzourle kunnen vinden waarl11ede het te mun- ' 
ten; deeze beguicb.eling floop elk' oogenblik we
der in bunne ziel. Zij wierpen i11ij het eeu
fiemmig getuigenis del' volkplancers tegens en die 
volfl:andige overleveringen van tagtig jaaren. 
Maar weI dra viel de fluier weder af en dat zij za

ge!? Ieerde hen eindelijk wat zijgelooven moesten 

van hetgeen men hun gezegd had. 
Hen nog langer in die verlegenbeid te Iaaten 

zou eene wezenlijke wreedheid van mij geweest 

zijn. Reeds verroonde zig op hun gelaat de moe
deloosheid en de diepe droefheid die 'er in hllnne 
zielen . heerscbte. lk had hunne hoop omverre 
gefmet€tl. . Tot hun ongeIuk waren zij maar a1 te 

weI overcuigd. lk meende dat het tijd was hun

nen moed weder optebeuren en hun redenlijke 
oncwerpen in pIaatfe van dwaaile han.fenfchil11men 
intebo·ezemen. 

De onweetende bedriegen, in hunne verhaa
len, even zeer omrrent het goede aIs omcrenc het 

X 4 kwaa-
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kwaade, omdat zij, het een noch het ander kun ~ 

nenda waardeeren, beiden vergrooten . Toen 

men deezen ec11tgenooten van in'g~beeld~ fchat
te'n gefproaken had, had men hen ook tegelijk 
door even mi~' gegmnde fcbrikbeelden 'en gevaa

ren verfchrikt. Ik moest dan vooral bunne vrees 
verdrijven en, zonder ben te bed:degen omtrem 

het land naar he~welk zij gongen, hun hetzelve 

ten minflen zoodanig vertoonen als het was. :" 
Naardien ik hunnu diets verhaalen kon dan 

. hetgeen ik met eigen oogen gezien had, was mijn 
getuigenis gefthikt om hun enig veHrouwen iute
boezemen. Ik deed hun een beknopt verhaal van 
hetgeen mij aanmerkenswaerdigst geb'eurd was in 
de verfchillende flreeken van het "land; ik flelde 

hun naauwkeuriglijk en het goe4 en het kwaad 
voar, 'zonder van het e~n noch ~~n ' het ander iets 

te vel'bergen. Ik Doopte 'hen die":;5lwaaze en hers', 
fenfthimmig~ denkbeelden, waa"tin-eek men hun~ 
ne geldgieliigheid v.erIoh had, ~e !faten vaaren en 
ik zeide hun da~ zij, als zij, in pla:1frs van hunnen 
tijd te verliezen met in het land goud en gefleen. 

> ten te zoeken, die 'er niet waren, zig 'er wilden 

~er neder " ze tten en eene boerderij oprigten, het 
hun gemaklijk zoude vall en hunne kinderen opte
voeden en in eenen gelukkigen en fliIlen over., 
vloed te leeven. 

~en had hun veel vooroordeel tegens de Wi!", 
de~ 
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den ingeb.oezemd. Ik onderrigtede hen betel'; en, 
mijzelven tot voorbeeld neemende , zeide ik hun 
boe veel dienst zij van dat yolk konden treki{en , 
als zij, geIijk ik, vriendfchap met hun wilden 

maaken, hen door het bewijzen van enige di~n ' 

fren voorinneemen el~ een gedrag houden dat mij 
': zoo weI geIukt was. Eindelijk deed ik hun eene 

bekehtenis die zeer ilegt met hunne denbeeiden 
frrookte; ik waarfchuuwde hen, {chaan met 
weerzin, dar zij den omgang met zekere Blal1k~n 
vermijden l1!oesten, welke zij in hunl1e nabuur~ 
fchap vinden zouden. Deeze waren, naal' mijn 
inzien, hunne waare vijanden, de eenigfl:e die zij 
te vreezen hadden en welke zij ' ~efladig zouden 
moeten 'Wantrouwep. 

Zoo laFlg ik fp rak, had de vrouw haare oogen 
aand?chtig op mij geilaagen gehouden en ik zag 
aan aile de trekken van baar gelaat weI ken diepen 
indruk ik op haal' maakte. Ondertusfchen kwa
men de groote eerbieel. en hooge achting, welke 
'zij VOol; "haaren man had, Van djd tot djd dccze 
g~waarwordingen flooren. Zij zogt in zijne 
oogen te leezen wat hij dagt om daar liit op te 
maaken wat zij zelve denken moest. Zag zij bij 
hem de uit~rukking van hoop of blijdf~hap, aan
fronds omlook haar gezigt 'ook; nam hij een 

.' peinzend en ongerust gelaat aan, dan veral1derde ' 
Pl'!t haar insgelijks en zij (oonden zig ook vel'le-

X 5 gen. 
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gen. Zoo vee! liefde voor zoo vee! armoede 
maakte mij haare verkleefdheid eerbiedvv.aerdig: 

Mijne redenen Ccbeenen hem, 'te ' overruigen; 
hij bekende dut, ais men goud begeert, he~ zee
kerer is zig de' in~eite te geeven het door zijncn ,: 
arbeid te maaken dan het gereeq gemaakr tc wil
len vinden. Maar eene groote ' zwaarigheid we
derhield hem; zijne annoede. 

\Vat zou 'et van hem, arm, zonder enige :' 
fie~1l1 of hulp zijnde, worden, in de woeste onbe~ 
bouwde wildernis, waarin hij zig gong begeeven. 
Welke hoop was 'er dat hij, geene waaren bij zig 
hebbende, vrietldCchap zoude kunnen maaken en 
gemeenCchap houden met de horden van zijne na
buurfchap? Hoe ,eindelijk, zonder gereedfch~p, 
zonderwerktuigen, zonder huisr~ad ', zander bouw
floffen, tonder mond - leOSt, it¥ een woord, aan 
aUes gebrek hebbende, eene~:Ievenswijs aange
vangen 'en eene ?oerdedj ondern ... Opmen, tot wel
ke hij 'zIg geeniints voorbereidt,~ad? Het voor
naamfl:e huisraad van dat zwervend huishouden 
befiond in eenen vrij flegten fnaphaan en eer{' 
kistjen van twee voeten in het vierbnt, dat aIle 
de klederen van dat reizend huisgezin bevarrede. 

Een goede raad, in eene gUllfiige omfiandig
l1eid gegeeven, heeft zeekerlijk zijne nuttigheid; 
maar de ongelukkige hebben meer dan raad no
dig. Dit zeide ik tot mijzelven en in gevolge 

van 
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van dar, om deeze pelgrims een bHjk re geevell 
van het belang dat ik in hun lot nam, deed ik 
hun eene befchrijving van dar kluisjen van SCHOEN
MAAKER, waarin ik enige weekcn zoo aangenaam 
had doorgebragt. Ik fprak hun ook van de valei 
en van het bekoorlijk boschjen,waarin het lag: 
lk y~rgat noch de fraaie bron, die _bij het huis 
v1iete~e, noeh het tuintjen, waadn nog enige 
Europifcbe moes-groenren waren, noch de na

bijheid van die rivier, die tegelijk en het ver- -
maak van de visfcherij en het voordeel van de 
hippopotamus - jagt zoude ,opleveren. In kOrt, 
fchoon dit aangenaam landgoed mii niet taebe- . 
hoorde, en ik 'er geen recht op had, nam ik eg
ter op mij hun hetzelve aantebieden, en ik no
c:Hgde hen 'er bezit van te neemen, hun ,yerzee
kerende dat zij 'er nooit ontrust zouden worden. 

Mijn voorneemen was ook indedaad S C H 0 J~ N

M A A K E R er van te fpre'eken en ik vreesde niet 
dat hij het mij kwalijk ;mude neemen. Ook was 
ik vO.orneemens, bij mijne aankomst aan de 
Kaap, de vriendfchap, welke S ERR URI E R eu 
G ,o RD 0 N voor mij hadden, waarteneemen om 
hem zijn pardon te doen verkrijgen. Ik heb mij 
in die hoop niet bedrogen gev.c;mden, Ik heb reeds 
.gezegd dat het mij gelukt was en dat ik de volk
plantingen een' eerlijk' man had terug bezorgd, 
die zedert een zeer gelukkig landbollwer gewor
den is. De 
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De twee echtgenooten namen mijne aa~bieding 
aan met die betuigisg van erkentenil., JVeJ.ke een 
gewigtige ~ien s t gevoelige " ziden" inboezemt. 
Het viel hun gemaklijk in de valei en a:,\n het huis 
van S C HOE N M 'A'A' iu R te koomen" als zij'flechts 
het fpoor van de.wielen van mijnen;wagen volgden. 

Alle deeze ge[prekken en ophelderil1gen had~ 
den een gedeelce v51n mijnen avond weggenoo-

:' men. Voor wij fcqeidden liet ikdel1 reizigers thee 
en koffij toedienen; zij verlieten 'mij om te gaan 
rusten; lDaar toen zij van mij af gingen, firaalde ' 
'er eene vreugd uit hun gelaat, die mij, moet ik 
~ekennen, diep ontroerde. 

Wat mij belangt, ik gong mij op nieuw op 
mijn matras in mijneh wag en werpcm. Mijne 
hoofd · pijn el~ ongemaklijkheid',wal:en veel erger 
geworden. Ik kon den gantrch~n nacht niet l1aa
pen. Doch, tchoonde oorzaak:::van mijne l1aap
loosheid 'rnij ongerllst moest ll1aak~p' ~ bedroog ik 

I',· -J. ... 
mijzelven . egter n6g en Ik rchrd~,?ie toe aan de 

groote ontr<'Jering, welke mij die zonderling 'l' 

voorval veroorzaakt had. 
Des anderen daags 's morgens kwamen mij ,de 

twee echtgenooten zeggen dat zij, nog meer be
vestigd dan den voorigen dag in het voorneemen , 
waarin ' zij waren van mijd voorfiel aanteneemen, 
zig gereed gingen maaken .om te verrrekken. Ik • 
om alles toetebrengen wat ik ge[chikt ooi'deelde 

om 
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om hun welzijn te bevorderen, gaf hun enige on
derrigtingen omtrenr de volks- benaen van het 
land en· van bet nut, dat zij van dezelve zoudef.l 
kunnen trekken0111 bunnen toefiand te :verbe

teren. 
, Voorneemens zijnde zijn lot zoo aangenaam te 
'i:maaken aIs in mijn vermogen was; wilde iK hem 

'eeneri 'ldeinen voorraad fcbenken van dingen, die 
hemn1 zjjnen nieuwen fl:and noodzaaklijk of ren 
minficn nuttig zouden worden. Ik had nog eene 
zekere hoeveelheid gezouten vleesch overig en 

voornamelijk van den Iaatfien hippopotamus. Ik 
liet 'ef eenen Iederen zak mede vullen, dien men 
op zijnen wagen bragt. Ik voegde 'er eenen 
voorraad van fnuisterijen bij, koperdraad voor 
arm - ringen, fpijkers j kruid, 10ml, in een-woard, 
alles war ik in fiaat rekende zijne genietingen, 
zijne veiligheid, zijne middelen van koophandel 
. en ruiling te vermeerderen. Ik gaf hem, einde
lijk, vier fchaapen, eene geit die in kart jongen 
rnoest V'\eJpen, eenen haan en eene hen en den 
jongfien van mijne honden. 

Die goede He den wisten niet hoe mij hunne 
erkentenis te betuigen: " Ik ve<rlaat u" zeide mij 
dernan, "en ik zal u misfchien nooit weder
"zien. Maar ik zaI, zoo lang ik leef, aan u 

, " denkel1 en uwen naam zegenen. Ik gong rnij 
,~, bloodlellen om van wimhoop en hanger te 

" ver~ 
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" vergaan en gij hebe mij op den rand des at-
" gronds wedcrhouden. Ik was 'z_ond~t: ,'midde

J' len en giJ hebt mij gelukkig gemaakt. Geze
,~ gend zij d'e dag, -op welken ik U oncmoet heb ! 
" Ik zal aIle jaare~- op deeze zelfde plaats koo

" men, aan den aever van deez~ .' zelfde dvier, 
" am dien dag met mijn gezin te vieren, vaal' U . 

,., te bidden en mij zulk eene groote weldaad te 
!. 

" h eri II n'eren ". 
Ik had in Afrika die kleine rivier, aan welke 

ik gelegerd was, toen mij deeze volkplanter one- . 
moetede, den naam van Ontmoeting - riyier ge

geeven; maar in Europa heb ik dien. in La Bar .. 
de - riyier veranderd, naar den ~ naam van den 

aardrijkskur.dige, die ' zoo veele. moeite genoo
men heeft om cile kaatt van miine rei zen re vol

ma-ak~n, een zwak blijk van ¥rkencenis dat ik 
eenen vriend gaf op hetzelfde t·ifdfiip dat hordel1 

van befchaafde rovers hem vermocf'5¥~hOP hoope'n 
lijken opgeofferd ' aan aI wat vera~hrlijkst is door 
a1 wat laagha-ttlgst is (a): ., 

(0) LA BORDB is door het Rev0Jucionair gerichtshof 
ter dood veroordeeld als Jet'mier general, alfcboon hij 
llechts den tijtel van dat ampt had ell het nooit bediend 

had ; hij was zeer kundig in de theorie der toonkGost ell! 
cen goed aardrijksklllldige. 



V A N A F R I K A; 33S 

Terwijl men de os[en van het gezin voor den 
wagen 'zettede, Het ik de mijne ook aan[pannen. 
,M ijne pijnen verzwaarden van uur tot uur. Zij 
hadden mij reeds zeer verzwakt en ik begon 'er 
mij ongerust over teo maaken. \Vat gedaan ,als ik 

. van eene zwaare ziekte aangetast wierd? Daar 
<":bleef mij maar een middel overig, dae vah, aIs 

'het ni~gelijk was, naar de volkplantingen te trek
ken v60r zij zig verklaarde. 

Ik liet dan terfrond opbreeken en, te zwak 
zijnde om te paard te zitten " gong ik in mijnen 
wagen leggen. Maar het was mij aiet mogelijk 
het f1:ooten van, her rijdtuig te verdraagen. Mijne 
hoofdpijn was zoo gewe!dig en het fchokken dee&' 
mij zoo vee! lijden, dat ik uit den wagen moest 
klimmen en, hoe zwak ik was, een van mijne paer
clen berijden. Dus kwam ik aan de Kausfi, bij 
den fl:room, die, in dat gebergte ontf1:aande, 
denzelfden naam als hetzelve draagt. 

Ik verlangde afcef1:ijgen om te kunnen ga:m leg
gen. De. vermoeienis van de reis en de hitee van 
den dag hadden mijnen fraat nog verergerd. : Ik 
had eetJe brandende koorts en eene zwaare pijn 
in de keel, die ik eerst voor eene zeere keel 
hield, maar die in den nacht door de ontfl:eeking 
vall den flokdarm ell de zwelling der amandel-
' klieren, eene geweldige keel- ontf1:eeking wierd. -

lk hield mij voor verloren. Deeze ziekte is in 
Af-
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Afrika bij l) D. alrijd doodlij k; maar behal ven dat, zij 
aldaar veel pijnlijker is dan iIi E,liropa", fleepr en 
duurt zij o,ok veellanger.War 'ged~;ll1 in deeze 
verfchriklijke· omfl:andigheden? llc, die, geene 
kundigheden in de geneeskonst hebbende, mij : 

ook verfl:ooken vond van de mid;dclen, welke de 
volkplanters in die gevallen gebruiken. 

Mijne I-Iottentotren; die van alle ziekten flechts , 
eene maaken en die gevolglijk voor aIle maar een " 
eel1ig geneesmiddel kennen, wilden het ook voor 
mij re werk fl:ellen. Her befl:ond in doeken in' 
warme mdk re doopen en mij die zoo heer om 
den hals te leggen. Dat middel, dat voor hun 
het algemeen geneesmiddel is, wierd mij drie da
gen lang toegediend. . lk had drie dagen lang de 
gedicnfl:tghe}d van mij dus ~e.! laaren brandetl; 
maar eindelijk '. te vergeefsch gJkweld en fmerren 
aangedaap zijnde, lieC ik dat P1JD)ijk middel v~a~ 
r en en gaf mijzely.en aan de na'tuy~i)ver, 

Mijn 'toefl:andwas droevig ge~R.rden. lk kon 
uicts meer 'inllikken dan enige ~'-oppelen ze~r . 
!Iappe thee en nog ge[chiedde dir met veeI moei- :', 
re. Mijne tong en keel zwollen zoodanig, dae 
ik niet meer dan door tekenen [prak. Eindelijk 
wierd mijne ademhaaling zoo bezwaarlijk en zoo 
beIemmerd, ik heigde zoo fl:erk, dat ik allen 
oogenblik meende te zuIlc::n fl:ikken. 

De ong:ruscheid was algemeen onder n1ijn 
yolk. 



voik. KLA A S en S. W ANEP OE!!. kwamen aileen 

;n mijne tent en pam en mij beurtelings op. Als 

e'en van beiden bij mij kwam, zag 5k tedh:md ak 
le de hoofden aan den ingang l )Ian Il1ijne .~·ent op 

(len h'Oopjen zig ZOO, verre zjj konden vooruit 

"p;rekken om in de oogen en het gelaat '\Tan mljne 
oppasfers t€ leezen wat 'er, te hoopen ·of 1.e vree;" 

zen wai'e. 
WaarUjk, zoo 'er e~p oogehblik jn~ mtin .i~. 

ven geweest is; w:a:arop ik .gechgt heb l1(lbij mi1n 

eind ce zijn, was het nu. Het was dan du.s d..ac 
[wee z~lJte lange, Zo,o , moeijelijke, zo.o gevaa.r .. 

lijke reizen zouden eindig~n! Ik. wfl,s, Quitgn , fi~ar -

om te fpreeken en bevelen omtrent miJne verz~a,:" 
.melingerr te geeven, Hoe zou het dan gaal> mer 

.de vrugt.van zoo vee~ zweet en verm,oyicmisfen '? 
Zo'o , de koons; die mij verflond; l)@g m,ec 

ijling \\erzeld ware gewees,! als ifi., ·p,:og ge keF· ' 

nis van mijnen wef1:and verloren hadde ,en die 

droevige ongerustheid, die 'er uit volgde I Maar 
tOt mijn :ongeluk was ik volkoomeFl)lj .mijne ken

nis; ik zag den dood met hmgzaame fchreden nae 

.deren en gevoelde 'er alle de ijslijkheid vam 

Het was nu bijna agt dagen dat ik mijzelve,l1 op . 
. . ,gegeeven had, tOel{ S w A. N E POE L mij kwam 

.zeggen dat enige Kleine Namaka. van eene na· 

~buurige horde gekoomen waren. Die goede 

\Vilden badden mijne zlekt,c vernoomen en uit die 

J. Deel. Y vriend .. 
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vdendfcllap, welke ik het gehik geh~d had hunne 
n~tie intebo'eiemen", kwamen ' Z1] zig aanbieden 
om 'mij te gene~zeJll en mij een middeI voorreftel. ; 
len, voor welh heiTzaanien uitfhig zij inftondcn ~ 
zoo ,fIY 2feidlen , . a:ts ik miJ of> nen wHde verlaaten. 

Ran 'een fiervende in zoodanige omftandighe , 
den met onverfchiliigheid de fiem a~nh06ren i die" 
hem het Ieven aarrkondigt? Enals men mij ver
gift aangeboden haad', ' mijn lijden duurde zoo 
lang, het wa~ zoo ondraaglijk geworden, dat ik 
het iii~ moedeloosheid en om het teo eindigen aan
ft-onds wade :ingenoomen hebben. . lit gaf een 
teken dat, ik in het midde1 bew.rl1igde en n:ijnege. 
neesl1eeren ' gongen het ' klaar m~aken. 

Het 'waS' oolt een ultwendig 'heet mfddel; maa, 
. )-. 

dit, in .pIaat-s van ui t rileI-k" te ~.eilaan als he£ eer-
fie, w~s IFlet ' e~n zeker kruid ~~e-rr;'aakt en behal

ven dat nien eerre pap van dezeIJl.1,opJegde, moest 
rk obk nog' mer het fap van de pl;nt gorgelen. JIf 
was yoo"ringenoomen tegens die warhle doe ken." 
die fIe op nieuw om mijnen hais moest leggen 'en 
toen ik K L A A S wederom deeie zag brengen, 
gevoelde ik ~ ik belten bet, enigen weerzin. Maar 
de gorgel-drank had zulk een aangenaamen reuk,. 
'de fnlaak was zoo balfemllchtig en geuri-g, de na
'mur fcheen dien fchielijk in rnij met zoo veel ge
noegen te begeeren, dat het een rniddel mij he. 
ander deed aannecmen. 



Men ververschte de pap verfcheidehmaalen in 

c1eh natht. Ik h~rhaalde het gor-gelen , nog meer'" 

inaalen. Eindelijk toen de dag aankwam; was 

'-,,:het niet zondef eehe . groote blijdfchap dat lk mij 

. verlig'l? gevoelde. Ik haalde reeds inet meer ge

mak a~em. . De ~weUing en ontf1:eeki-hg van den 

flokdarm waren verinintletd. Ik wierd van U\lt 

lOa uur' beter; eindelijk kori ik 1iikkert en toen 
iiet mijn Esculaap mil zeggen dat ik-- kotide melk 
inoest neemen. ' 

Volgens mijne Europifche voorlDordeelen was 

het een zeer vreemd middel koude melk te ge .. 

hruikeh in eehe aanhou'dende koons. Maar wat 

v€ftbogten vooroordeeleh tegens een vertrouwett 

01' de ondervindihg gegrond? Ik gar mij b1ind~ 
1ing aan de Zdtg van mijnen geneesmeestef over; 
en ik vond ier mij weI bjj. • 

Den derden dag van eleeie behandeling gevoeI

·de ik mij reeds betel'. Geene keel- onrf1:eeking; 

geene koorts meer, geene zwelling, geene tOe
knijping van de keel. Daar bleef mij vah mijne 

zlekte niet ovel'ig dan eene grOOte twakheid, die, 

mij 111et belettende te gevoelen dat ik buiten ge

vaat was, mij tegelijk Het gevoelen welke ver· 

pJigdng ik had aan dengeenert, die 'er mij uit 

gered had. Ik vetzogt hem te zien en men bragc 
hem mil' 

Het was ' voot ge eer!1:e reis dat ik hem zag en 

X Z Qat 
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dat hij in mijn~ tem kwa-m. Hij had lliet l'IOdig 
gehad, als, de geneesheertm in Europa mijne tong 
te bezienew mijne p01~ te voelen, maar had zig 
vergenoegcL met naa>r mijnen toef1:a~d te vernee
men en mi} vol gens ,de be~icbten ,die hi] van: mij 

0ntvong ~ ~e behanclelen" en dat rpi:4del was hem 
gelukt. 

Ik zag een' klem' mannetjen, aat op net uiter
lijke niee van, zjjne andere makk~rs verfchilde. ' 
Hij wist omtrent hergeen mijne nehandeling be
trof niet meer dan zij aIle wisten. Ook fcheen 
hij g~voelig,er aan het vermaak van mij geneezel1 :, 
te hebben dan aan de' glorie van ,eene geneezing 

gedaan en h~t vertrouwen v-an eenen blanken ge~ 
wonnen te 'hebben. 

Geduurencle mbjne geheeIe ziektehad mijn volk 
.zig om het zeerst beijverd om de grootf1:e oplet.
tendheid en zorg vbe.r mij te hebben: Zoo lang 
het gevaar daar was, had men ' iig 'V~n dansfen en 
zingen onrhouden. Ik had ze!fs geen luidrugtig 
lagchen gehoo'rd. ' Dezelfde , 9plettendheid had 
plaats ,geduurende den tijd da~fk, .. aan de betere 

J. --T_' -

band was, zondeF dat ik daar ,oJjitrent enig bevel 
behoefde ~e geeven, en deeze~~Nrugten van de 
,vriendfchap , die men mij toedroeg, waren voo! ' 
mij eene groote aan.g,enaamheid.. > 

Al mijn Ieeftogt verteerd zijnde, had ik ook ' 

onder hetgeen mij nog overig bleef niets dat ik 
in 
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in deeze omfialildigheid geliruiken kon als een 
1V0edzel dat voor mij ge[ch,ikt was. Ik was toen 
blijde dat S WAN E POE L miJne hen had laaten 
broeien en mij dus jonge hoenders bezorgd had. 
Ik Het 'er fop van kooken en at die {)ok gebraa

den en" wen zij verbruikt waren, mimen mijne 
J agers op zig mijne keuken van patrijzen en dier~ 
gelijk gevogelte re voorzien. 

Zoo dra ik had kunnen opfiaan ,had ik het mij 
},eene regel gemaakt dat ik uit mijne tent ging en 

'- mijne)uagten tragtede te herfieHen door eenc 
wandelii1g of enige lighaams - oefening. Ik had 
den geneesmeester willen zien die mij geneezen 
had; zoo · dra ik tJitging wilde ik oak de plant 
kennen, die hij gebruikr had. 

Niers was gemeener in het land. Zij wierd 'cr 
overal gevonden en hij toonde mij die alomme in 
den olmrek van mijne legerplaats. Zij is eene 

Coort van SaJie, om trent twee voeren hoog, die . 
ten na~lSten bij denzelfden reuk heeft als onze ge
woone falie maar welker blad gl.adder en minder 
,ruuw is. De kleur van de bloem heb ik niet kun
nen zien, omdat · zij thans aan het verdorren was; 
maar ik geloof dat zij blaauw is. 

S WAN'EPOEL, de plant ziende, meende haar 
gemaklijk te herkennen. H1j verzeekerde mij dat. 
zij ook zeer gemeen was aan de Kffap en in de 
volkplantingen en dat men haar daar kende onder 

y 3 den. 
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den naarn van S{llie; rna$" de kruidkundfgen h!!b
ben order dicn naam zoo veele vel:fchi!lende p!an~ 
ten begrepen, dat ik nie~ Weer tot Welk ge~'l1 d~ 
Kaap(che Salie behoore. , ' 

Naardien de volkplanters deteIy.e no~it in ~eel~ 
~iekten geb~lliken, die Qnder de plaagen vall hun
ne luchd1:reek ' ~ljh, is het waarfchiJnlijk dat zij 

, ~er de kragten niet van kennen, of liev:er het is, , 

waarfchijnlijk dat ~ WAN E r Q i ~, door de gelij-' 
kenisvan enige uitwendige kenmerken van de twee 
planten rnisleid, z;g bedrogen heeft en dat de Na:
rnakafche Salie niet dezeIfd~ is rpet ~e SaJie uit 

- de volkplantingen. Ik zou aun den anderen kane 

genegen zijn te gelooven dat die hatfl:e, in re\l!c en 
fmaak, van de gemeene Salie \lit e.nropa ver[chilr, 

~n ziet. hier de reden die rnij *u]]{s doet denkcn: 
Onder de Europifche natieen d~e handel op China 

prijven ~ is 'eF eene qie ', in da~rijk vetl thee koo
pen de , bladeren van Sulie in q-e plaar~ geeft. Door 
pie zugt, welle men in aJle !~l1den heefr vopr al~ 

- les WaL van verre af koomris;pij .den <=hinees dat 
" ' :~ 

vreemd blad nbg veel fierker ~f;ogt, dan in ~u-
fopa bij zekere volkcren het tMe ~ blad en dat i~ 
een handel, waflf in fwee hondcrd ten honderdie 

winnen is: 
:-

1VIa~r -dat de F ranfchcn niet wee ten 1 (hctgeen 
pl1vergeeflijk is) is dar die Salie, die a:m het uir

~lnd~ van /lfi;1 Zoo dYl,lf verkogt wordr, in hunne 
l.~uid. 
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Zuidlijke provintieen wordt opgekogt. Men .weet 
:aan de Kaap zeer weI - welk eene groote winst 
die handel geeft en men heeft ' er Salie in grootel1 
oYervloelii, waaiui~ ik heOuit ' dar, zoo die Salie 
.d~ eig~nfcbap vail deSalie uir' Frankrijk had ,de 
natie, v:\ln welke ik [preek, dezelve bij voorkeur 
naar China zoude voeren, na\lrdien zij 'er dan 
:Dog l1) _~klijk meer op zou winD en. 

'i.' Wat "er van deezen handel zij, de plant, die 
mijVlI'o mijne keel ~ omQeeking geneezen had, is 

_,even.' hejlzaam voo/." de geneezing van wonden. 
Dat verzeekerde mij mijn Esculaap; maar hij . 
voegde 'er bij Mr, om de wond te doen rijpen en 
te doen fluit,en 'er eene ,zekel'e hoeveelheid vet bij 
gedaan moest worden. Deeze zalfachtigheid, zcide 
hij, was volfirekt noodzaaklijk zoude het middel 
enige uitwerkiqg hebben , zonder dat hielp het nict. 

Is het niet eene vreemdc en onbegrijplijke zaak 
dat, onder dat onrelbaar getal planten, die de op
pervlakte del' aarde bedekken, zoo weinige be
kend zijn en dat men, bijvoorbeeld in den 
volledigfl:en en best voorzienen kruid - min ter 
naauwer nood drie honderd en vijftig teIt, die 
den mensch een geneesmiMel of voedzel opIeve
ren, zoo voor hem als voor de diel'en, welke h ij 
tot huis - dieren gemaakt heeft, en welke hij op
voedt? Maar dat nog meer verwonderen moet is 

~llt, ZQO 'er onder dat klein, getal nuttige pluntcn 

Y f eai-
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enige zijn, welker ontdekking waarlijk gewigtig 
voor ons geweest is, wij die ontdekking alwos 
aan Wilden, of zelfs aan dieren te danken hebben. 

Mijrie ziekte en mijne betering hadden,twintig 
cagen geduurd; geduurende dien , tiJd 'h'ad mijn 
volk z-ig n~et ~an mijne tenr verwijderd en bijge~ 
volg nier verre af op gl'of wild hebbende kun. 
nen gaan jaagen, hadden zij van mLjne fchaapen 
moeten leeven. Daar was geen e:ell.fchaap meer 
van mijne kudde overig; aUe waren zij opgegee
~en en ik za& tnij ~en09dzaakt e~ne nie\l\,{e kudde :' 
~e vormen. 

Gelukkiglijk was 'er, twee of drie mijlen van . 
mijne legerplaats, aan denzelfden fl:room van den 
Kausfi, eene horde, bij welke ik in her voorig 
jaar geweesr was en dfe mij de ni~uwe fchaapen '
welke ik nodig had, kon leverelJ. Naardien ik 
nu volkoomen herfl:eld was, viel ~t rnij gemaklijk 
daar binnen weinig uuren te koo~en, en dat deee! 
:ik ,na zoo veel in mij was den N dinakas , aan wien 
ik bet :Jeven verfchuldigd was, bdo'olfd re hebben. 

Her Opperhoofd kwam ~jj t~gemoet. ' Hij 
had eene dng - kraag om en onder'~11jne kros een(! 
Totting met eene koperen knop, van weI ken men 
flechts het eind zag. Op dit reken van Qavernij 
~n gezag, dar een Hottentatsch bpitcin, door 
~e I!egeering aangefl:eld, aankondigde, zag ik 
~uidlij ~ dgt ~k in ,d~ yolk .planringen fl ond re kao-
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men; maar aan de neMrige en onderdaanige hou· 

ding van dien man herkende ik nog meer een we· 
• I 

zen gewoon te gehoorzaamen en te kruipen. De 

fmeekende toon, weI ken hij aannam als hij mij 
aanfprak, toonde terfl:ond dat\ij kwam ldaagen 

of over zijne onderdaanen of over zijne nabullren. 

Ik bedroog mij f1echts ineen ding; bij klaagde 
over de eene en de andere. 

De volkplamers, die bij befchuldigde. waren 
VANDER WESTHUIZEN, de vader van KLAAS 

BAS T ·E R, bij weI ken ik mij bij mijnen door. . £ 

tacht had opgehouden, en ENGELBRECHT 

zijn' Schoonbroecier. De hoeders van de kudde 

van de horde hadden, UiE achrloosheid, enige 
van hun hoom -vee laaren wegloopen; zij waren 
op de landen van VAN DER WESTHUIZEN 

geloopen, en deeze had met zijne dogrer, van 

welke ik elders gefprooken heb, deeze beesten 
dood gefchoren. 

Aan dir gewelddaadig en onrechtvaerdig gedrag 
kende ik den geest del' volkplanters zeer wei; maar 
ik moet even weI bekeflnen dat de eerfl:e [chuld 

aan de hoeders was. N A SEE P, zoo was de naam 

van dat onnozel Opperhoofd, had he t hun willen 
verwijten. In hunne gram[chap hadden zij hem 

zijn flok van commando uit de handen gerukt en 
hem zoo geflagen dar zij dien- op zijnen rug aan 
fiukken gebrooken hadden. Dusdanig was de 

y 5 ee~-
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eerbeid ~ welken de horden, het gezag van de Bol
landfche Regeering onderworpen, qen Kapitein 

toedroegen, weI ken zij aan bun hoofd geplaatst 

had. De arme N A SEE P bafllde , van onder zijna , 
kros de- rotting, die bij tot een and'~r, geb~uik om

vangen had', en ik zag indedaad da~ hem nie~ meer 
pan de helft 'el' vari'over bleef. 

Eenenoogen blik daarna kwam het yolk van da 

borde om over hem te klaagen, ; hij daarent~gens 
klaagde over hen alle, en coen ontfl:ond 'er een 
vreeslijk gedruis. , Her was mij onmogelij k otr~ :. 
der al dat gekakel van wederzijdrche verwijtingen 
iet~ te verfl:aan. Alles wat ik 'cr uit befluiten ~{Qq 

was dat alle fchuld hadden. Maar wat df(Rr aan 
gedaan ? Ik was nict meer in een vrij land. Daal" 

het gezag beveelc, mOeten deszelfs . wetten , Of 
zij goed ofkwaad Zjjll, geeerbiedigd worden. Men 

Geed mij van aIle kanren klagtin " ~n in mijn~n 
toefl:and kon ik niet anders doem dan dezelve aan-

, hoo'ren en die aan deregeering '~verbrengen. Te 

vergeefs~h bewe~s men mij eerqied;, alzoo ik nieE 

dan ra.ad ·te ,geevell had, welke i ligt hll,d i~ dan 
re wagtin v~n mijne bemigdeling'~!, 

Zoo bet waar is dat het geluk de zeden gezelli ... . ' 

ger en zagter maakt, is het ook even waarachtig> 
, dat de onderdrukking het karakter moet verbitte
ren en de menfcben in wilde dieren verande'ren, 

D ie haatlijkbeden, !;lie cweefpa}t, welke onQ<!r 

di~ 
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. ilie ongelukkige Wilden heerschten, ~wamen mij 
verfchoonbaar voor. poor de volkplamers ~ .hnn
ne nabuuren, vervolgd, die, vuurwapen~n heb
bende, dezelve tegens hen misbruikten, on'ge

h+kkig, van hun vee beroofd zijnde, hoe kon he~ 
dan andel's wezen of zij maesten door zoo veele 

ongerechtigheden en beledigingen verbicterd zijn? 
In hunne woede weeten zij het aan hun Opper
hoofd, dat 'er zeer onfchuldig aan was; zij twis
tede(.~nder !!I/<.apderep en wierdep woegepf! de 

~en tegens den anderen. 
Het was niet alleen over vee dat gedood of ge" 

ftoolen was dat de horde klaagde. Men had haar , 
ook dqor geweld ,van een gedeelce van haare~ 
grond ontzet. De grooce uicgefirektheid land, 
welle VA N DER WESTHllI ZE N ,met zijn ge. 
iin bezatej1, dat, wU3rop zijn Schoonbroedel' 
ENG E L B R E C H T zig had nedergezet, wa'ren over" 
weldigde eigendommen; niet aIleen hadden die 
twee volkplanters haal' 'el' l van af gejaagcl, maar 
zij deeden nog dagelijks hun best om zig meester 
te maaken van hetgeen hallr nog averbleef en 
voornam."elijk van de Lelie ~ jof1tein, op welker 
oever zij haare kraal gebouwd had. 

Het was met dat Qo~merk dat zij haar onop-
1l0udlijk plaagde en kwelde, zig vleiende dat zij, 
door aile die plaagerijen het haar zoo mgede zou

~e" Ip~afen, dat zij haar 4wingen zouqen zjg te 
nr~ 
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verwijderen en zig elders te gaan nederzetten. 
, Dus zagen zig deeze arme Wilden, na duizend 

kwellingen geleden ', na cen gedeelte van hunhe 
kudden verIorcn- te hebbcn , nog op. het pynt van 
verjaagd te worden van den grOlid~ , daftr zij ge
boren waren', ~n genoodzaakt verre af eene fchuil
p1aatts te zoek(d('da'ar zij onbekend ko~den bJij- , , 

ven aan die Blanken, welke zij . met zoo veele 
reden moesren vervloeken. ' 

Het . hart bloedde mij op het verhaal van zoo 
veele afprijslijkheden; maar, nog eens, wat kon :' 
ik 'er aan doen? De horde fmeekte mij, dat ik 

. naar de twee overweldigende huisgezinnen zoude ' 
gaan en hun 'er o'<er fpreeken. Ik beloofde het , 

[choon ik van te vooren verzeekerd was. in mijne 
onderhandeling niet te zullen ilaagin: 

• Mijne Ieezers wIlen · mij hier . yraagen waarom 
N A SEE P zig niet reg.tilreeks tpt 'de regeering 
gewe,rid hadd' om rechr en her~eI re verkrijgen. 
Dar vroeg ik he'm ook; maar hij..gaf mij een ant
woord geiijk ik verwagtede en !t ty;~!k mij bewees 

.r 
dat, zoo -het befhiur wetten ge~~akt heeft die 
gunfiig zijn v.oor de Wilden, het ffog de nodige 
midde1en niet bij de hand ge~oomen heeft om de- t· 

zelve ter uitvoer te doen brengim. 
Ais men a1 eens onderfl:elde dat eene hord~ 

die wiI gaan klaagen, niet wederhouden wierde 
Qoor de verre afgelegenheid der plaatzen , en de 

~lOei,: 
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moeijelijkheid van eene zeer lange reis, welke 
hoop zou zij dan nog hebben dat zij, als zij aan 

" de J(aap kwam, haare klagten bij deeze regee-
ring zoude kmmen inbJ.fengen, van Blanken -om
ringd, die, bijna alle niet dan van misbruiken. 
leevende en belang hebbende om haar te bedrie'·, 
gen, de waarheid ' op weg fruiten, of haar dje 

,)lier dan ,veranderd en geheel misvormd over~ 

, breng~!1. 
Daareilboven is het door eene andere foort van. 

onderdl-ukkin'g die rfog haatlijker is, de ongeluk. 
kige verzoekers bijna onmogelijk tOt aan de frad 
doonedringen. Naardien de volkplanters aIle bet
zelfde belang hebben, onderfreunem zij aIle mal
kanderen. Welke onrechrvaerdighefd een hunner 
oak begaan hebbe, hij kan verzeefueFd zijn bij 
alle hulp te vinden. - De bezending, die op weg 
is am over hem te gaan klaagen, vindr op elken 
frap belemmering. Men vervolgt haar, men legt 
haar laagen. Aan elke wooning is eene nieuwe 
frrik. In kart, zoo zij niet weero11'l keert, 100-

pen zij gevaar van alle vermoord te zullen worden. 
Ziet daar was N AS E E P en zijn volk ondervon

den hadden, toen zij, op de eerfre onrechtvaer
dige overweldiging van v AND E R WE S T H U I

tEN rechr waren koomen zoe ken. Kon ik, nu 
decze noodlottige ondervinding h~open, dat zij 
!en tweede maale recht zouden hebben duryea 

, kOG-
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kobtheri vtaagen of dat de twee huisgezinnen ;' 

door het flaagen .van hunne onrechtvaerdigheid, 

'er van af zouden fl:aan op mijne vermaaningen ? 
Ik deeze netelige- omf1:andigh~'den ,bJeef inij 

, :i1lets ' overig, dan , de horde ~e troo~t~n ; dat is, 

'haar tot geduld } e, v,~l'maal'len en haar alle die ge

mee1ie troostredtmen van ontzag en onderwerping 
vQorrepl'ediken, waaraan degeen ', die dezelve 
geefr, niet meer geloof {laat dan degeen die die 
aanhooren. 

:
Ik heb hier de vool:naamf1:e bijzondethedel1 Vari 

, dceze zaak willen inlaslchen en mijn doel moet 
daarvoor ve rfchQoning doen vinQen. M ijne twee- ' 

de reis zal gelijk de eerfte in Holland koomen,. 

Z ij za lm isfchlen, gelijk de eerf1:e ~ door verfcbei" 
den bewindhebbers , del' Maar[chappij geleezer1 
worden en mislchien , zullen zij o~derneemen mis
bruiken te verbereren, -die zij ni'et kennen en die 

zjj voorzeeker , niet vool'lleemehs zijn re haurl-
haven. ,,'-

ToeJ \k bij m}jne w~derkolUk}{ii1 Europa en 

bij mijnc aan!<om~t re Amflerdaff%.~enen van hun 
zeide dat men aan de Kaap klein geld ontbral{ en ,', 
dar de inwendige handel der volkplantingen door i" 

dar geb rek 1eed, lieren de bewindhebbers zonder 
llirf1:el voor honderd of honderd en vijftlg dui
zend guldens klein zilver geld flaan, welle men 
liet afzenden zelfs voor dat ik wist dat het geOaa,.. 

gen 
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gerl wierd, Ik tWijfelniet of' zij zul1en, zoo dra 

zij onderrigt zijn van deeze ongerechtigheden ~ 
val1 ~ welke i:k zoo even ' gefprooken heb, deze!

ve vergoeden en door wijze w~tteri beteuge!en e~ 
deri belangloozen ijver prijzen van eenen rei2;i

g~r, die, . het goed zorJder v!eierij, Kezegd heb-
~ ben de , het kwaad zonder kwaadaa~tig1ieid bekenc1 
,waakt. 

Ondapks de ve~-ijezen, welke de horae geledell 

had, bezat zij egter nog talrijke kUdden . N A

SEE P verzogt n'iij 'zelfs ' twee osren, vier fchaa: 
pen en eene 'vette, kge aanteneemen. Ik we.igerd~ 
de osren maar i'k nam ' de koe en de fchaap~n' aan 

en beil:emde dezelve' tot het avond - f1'iaal. Ik was 
voorneemens ee~ ' f-eest te geeven; en ik vleide 

mij dat de v'rolijkheid cie verbittering g;ootlijks 
zoude verzagren. " ' , 

II. bedroog ,mij niet. Naauwlijks waren de 
, bees ten geOagt of ' men ~ begon:- te -dansfen. Het 

duurde den geheelen nacht door en deed de ge
fchillen van d'en dag vergeeten. Den' volgenden 

morgen zag ik aIle met elkandeten verzoend. Men 
had zig zelfs met N A SEE P bevredigd. Het is 
waar dat dat Opperhoofd de eeril:e fiappen ge

daan had. Onder de gefchenken, met vvelke ik 

hem begiftig~ had, was een roIletjen tabak. Hij 
had het [er!l:ond, in gelijke deelen, onder aI zijn 

:volk 



f3$!! REIZE IN DE BINNENtANOEN 

volk ve tdeeld, en deeze onverwagtte mildhela 
had hem alle harren geWonnen. 
V~~r ik vertrok, kogt ik de fchaapen ~ die ik 

nodig had, en vervolgens de belorte . welke ik 
gedaan had van met de twee onrechtva'erdige huis

gezin~el1 te .Ipreeken, wiliende vervullen 1 gong 
ik naar E N (rEi B'R E C fi T. 

, Die man fcheen ll1i] met ge~)oegefi wedel' te 

zien eri onrvong mij zelfs zeer v~iendelijk. Maar 
voor iR: op zijne beleefdheid anrwoordde, meen
d~ ik hem te mcmen bekend maaken welk het ' 
oogmc;rk vah mijn bezoek was .en welk een be
lang ik nam in de zaak van de Wilden. Hij ver
ontfc huldigde zig met mij te doen opmerken dar 

hij be t niet W;lS welken zij bef~huldigden hunne 
osfen gef1:oo1en te hebben. Volgens hem was 
niemand daar aan fchuldig dan yAN DER WE-ST

H U I ZEN. En wat hetI~nd du:t bijbe.zat belangt, 
zoo' hijhet te 'onrecht bezat , ~: kon men hem dat 
niet wijten, naardien hij het ~an zijnen ' Schoon

. broeder had, die hem 'herzel ve~~~-<td"'overgege~ven . 
. ~ -l- r. 

Volgens decze verHaaringe " zag ik weI dat 
.ler geen h@rf1:el noch bevredjgin~~' te hoopen was •. 
' lk meende mij dan oak niet langer te moe,~ 
' ten ophouden en vervolgde mijnen weg. Ma~i' 
zoo dra de os[en van mijnen wagen voortgingen 
bood ENGELBRECHT, die weI zag dar ik twee 

flech-
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'tlegte disfel - osfen had, mij twee andere aari , 
onder aIle zijne ' osfen door mij uinekiezen, als 
'ik hem in fulling een van mijne paerden wilde 

teeven. 
Het is waar, 'mijne disfel- oSlen deugden p.iec 

'en honderd maalen waren zij op het punt geweest 
'. van mijn rijdtuig aan il:ukken te breekeri en om

,verre te fmijten; maar de koop, die me'll mij 
voorll:e)~e, was nadeelig voor mij> alfcho9n ik 
geene t\'{ee paerden meer nodig had, aIzoo ik 
nu wer"haast in de volkplantingen ilond te koo
men; maar elk van lllijne paerden was rneer waer~ 
dig dan de twee beste osfen van ENG E L B R E C H T; 

men kon hun niets verwijten dan eene groote ma
gerheid, eeR gevoIg van : de zwaare vermoeienis

. fen, die zij op de reis uitgeil:aan hadden. Voor 
het overige waren zij zeer weI en zij hadden voor

. ~l goede pooten en de hoeven in goeden ll:aat. 
Deeze uitdrukking de hoeven in goeden ll:aat 

zal de meeste mijner leezeren verwonderen; zij 
heeft eene verklaaring nodig. 

Om dezelve te veril:aan moet men weeten dat 
II)en noch 'aan de Kaap, noch in de volkplantin
gen de paerden ooit beflaat. Hunne hoeven zijn 
~oo hard dat ·zij, hoe grooten weg zlj afieggen , 
alcoos de voeten zuiver hebben. Ook dienen de 
Smits, die in dat land zijn, niet dan om die die-
~D~ Z ~ 
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ren ,ak zij ziek zijn, te genqezen en om de rijl-
tuigen te betlaan . 

. Is 4eeze. @igenfchap van eene onverderflijke en 
onveranderlijke hoeve te hebben toe~~fchri]ven 

~an het voecj?:el v.an het paerd ,?" fk geloof het 
niet. Men yoederr he~, gelijk in zekere landen 
van Europa, ' met' garst, met fho of gras; maax; 
het ee t ge~n ba ver, eene foon ,v-an graan, dae f 
i_n Afrika niet tierende, aldaar niet gezaaid worde. 
Hapgrr zij van de luchtftreel\ af? of zou bet de
zelve gemeen hebben met hetArabisch paerd, van
w€lke h(ft afila'mt'? Ik zou 'er ,niet voor durven 
inaaan. Maar dat ik kan verzeekeren is dar de 
mijne, na omtrent vijftien maanden reizens, nil 
geweldige Jagten, na reizen afgelegd te hebben, 
die altoos over rotfen e~ fleeneq gingen, of over 
.zeer flegte wegeri, egter hunn,e hoeven zoo ge
zond en ong~rchonden ' terug :~ragten als den dag 
-dat zij de Kaap verlaaten hadqen. 

Ik hadegrer zoo zeer disf.e~l- osfen nodig, dar 
ik de koop floot en ik nam ' ni~tdezelve den weg 
naarde 'wooning van VAN DE~ES THU I ZE N, 

fchoon ik mij niet vleide bij de:ien grijsaarc, die 
door zijne vrouwen geregeerd wierd, beter ~ 
flaagen dan bij zijnen fchoonbroeder. Zijn hurs 
lag maal' twee en eeDe halve mijl daar van daan. 
lVI~ar naauwlijks was ik drie of vier honderd fchre-

den 
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den voorcgetrokken or een'vaLl mijne nieuwe os
fen, onder het afdaalen van eene hoogte doo;" hec
gewigt van del) wagem medegeGeept wordende, 
vie! op den grand. 

Dat vool'val behoeide mij niet te verwonderen ; _ 
her was meermaalem gebeard en men moet het 

--verwagren als men door fireeken reist daar geene 
g~baande wegen zijn. tn, zulke gevallen fiuite" 
den de voeAlieden het v00:rl1:e wiel opdat het dier 
niet zou.de yerpletterd wordell. Deeze rels had·, 
den zij den tijd niet. Het wiel gong het over het' 
Ujf en, brak het eene poot. 

Naardien di( een" QNgeluk was dac niet te vet! .. 
helpen wa·s gaf ik « bevel dat men den gekwetfl:en 
dii[el· os zoude ontfpannen en hem op de plaat~ 
zoude laaten liggen , £erwijl men hem door' eenen 
van de mijne Z(l)ll laanen vervangen. Maar de an
der, zijnen makkel' niet meer hi]' zig ziende, wei~ 
gerde met den nieuwen te trekken. Men moge 
fchoon, om zijnen- tegenfiand te overwinnen , aile 
mogeHjke middelen in het werk fiellen, zij hiel
pen niet! Nn vee! tijd en nrbeid te hebben ver
[pHd , moeSt men hem ook ont[pannen en , ge
lijk te vooren, .met mijne twee oude dieren 
rijden. 

Dus bleef mij van mijne fuiling niets overig 
dan een os, die onnur geworden was , en ik had 
cen paerd mindel". 
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De bees ten - koopers, die mi j verzelden, w!'~ ' 

ren de eenigf1:e die om het gevallachcen , De ver
laaren' oisf€l- os wierd voor hun ,eeh goed voor
deelrjen. Ook bleeven zij agrer otn~er' zig vro~ 
lijk mede te maaken. Mls[chien ' ~ouden zij ~n
wen dig zeer blijde geweest zijn zoo lk hunne' 
keuken van tijd tot tijd zoo voorzien had de. 

lk had nog maar een uur wegs afteleggen wan
neer ik ih eene valei eene Hottento~fche hut zag', 

die geheel alleen fiond en hij welke eene kudde :, 
• graasde. Ik naderde de hut en Was zeer verwon

derd in de;ze]ve €'ene groote zeer fraaie Jtlffer te 
vinden. Her was die' dogter van v A'N' D JUt 

WE s T H tJ I ZEN, van welke ik elders gefproo
ken heb, diezelfde die het verfcheiden dagen lang 
tegens de onveEl:aagdf1:e zuipers Had uitgehouden, 
en zoo gerust als zij ' den, hrandewijn van PIN A It D 

had helpen opdrinken. E 
, Y" 

Dit vrouwsperfoon. eene bnvermoeide Jage.: 
v 

res, kori te paerd eene groote,: gazelle dood jaa': 
gen. Vtfrtoonde,l'1 zig Boschjes :jllllnnen, dan wa
pende zij zig met een' , fnaphaafi~ vervolgde hen 
en fchoot hen dood overal daar zij hen vond. Haq ' 

' zij zig over de eene of andere horde te beklaa-l.
gen, dan behandelde zjj haar even 'als de Bosch
jes - mannen. Ook was zij overal in den om trek 
gevreesd. 

Tbal1s bewoonde die meisjen deeze eel1zaame 
hut 
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l1ut :in de valei en hoede de fchaapen en osfen 
yan h;taren vader, terwijI al haar huisraad in eellle 
mat en eepen fnaph~an beat'md. Ik he,.kende Mar 
gemaklijk. Zij daarencegens, aan welke ik mij 
met eenen baard van veertien maanden vertOOll-

. de, ha~ meer mqeite Qm lPfj ip d~ eeraen op
. ,tJag te herk~lJn~g.. 

',,> lk verUet haar, na enige oogenblikken in haa
te hutdoorgebragt te he1;lben en begaf mij weder 
naar de "wooning van den vllder, daar ik met aUe 
tekenen vall vriendfcPap pntyangen wier-d. Aan 
lIlijn Qleck 'et! yerm~erc;l gelil3.t zienck dar ik uit -
eene zjekte opj{warp, yerzogten zij mij beleefd
~ijk enigen tijd tot hunnent te vercoeven. Iknam 
her mer des te meer vermaak aan omdar ik zeden 
mijne opkomst niet dan melk ntmigde en mijne 
koejjen, 9\e dt: mee~te droogwar~n, mij weinig 
opleverden. 
, Het was hier de eerf1:e rcis dat ik weder brood 
zag; het was tIU (len jaar geleden zedert ik, bfj 
mijn verblijf i~ d~t ie-lfde huis, vpor hex laarst 
\Jrood g~proefd h.ad; ik doopre met v,eel geno,e,~ 
gen dat 't welk men mij gaf in melk, die zoo fris 
:,115 zuiver was en dar ~env9udig en fQber mad 
fmaakte mij uicmuncend . · , 

, KLAl\S B~~TER WaS ze,er. wel.on~vange~ 
qoor, zijn huisgezin en zelfs, door zijne, {choon

JIlo~der. .o.at onth¥,l g~f h,etrl gen.o~gen" om-, 

~~ ~ 
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dat hen hem reden gaf om 'te hoopen dat de vet:~ 
%oenirog, welke ik hem bezorgd had, na mijne 
verwijdering zelfs nog zoude voortduuren. 

Alles werkte., -op deeze terugr.eis ; -~ede otn 
het geheNg'en, van mijne vermoeienisfen en de te
genfpoeden, waanian ik zoomenigwerf was bloot- ; 
ge!l:eld geweest, bij mij uittewisfchen. Het groen 
en de' bloemelil beQekten die velden , die v00rheen 
zoo dor en onvrugtbaar waren; mijn gezigt ves
tigde :o.ig ,met weI·lust op dien weder bezielden en: · 
vrugtbaar.en grond. Naardien i.knu volkoomen 
gerust kon' ,zijn om trent mijn vee, welke koens 
ik ook verldezen mogt; brefloot i-k de mijne te 
veranderen en, om na'clr de Kaap te gaan, eenen 
and€rell wegte neemen dan dien. ikg~no0men h·ad 
om van dezeIve te ·koomen. 

Bebalven het vermaak van ~en - nieuw land te 
doorreizen en te le~ren kenn¢p, had ik ook nog · 
de hoop van bp mijne jagtenv-oorwerpen te vin
Qen ontl mijne verzamelingen -te;vermeerdeten. 

Ik wendde mij dan naar het ~id- Westen en t 

11a veertien.mijlen trekkeHS, w~a-'taan ik drie da
gen tlel1eedde, kwam ik nan de Croene R iYiery ' 
Maar hoe bedroog ik l1'lij weder in die droomer; 
van mijne verbee1ding ! 

Het eer!l:e dat ik bij mijne aankomst zag was 
mist van olyphanten, die nog laauw was; dit 
toonde mij dat 'er cnige van-die dieren daar om

trertt 
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trent waren. Ik nam S WAN t POE r,. ' inet mij , 
en ik gong zonder tijd - verlies, terwijl men zig 

I ' nederOoeg, dezelve zo~ken en 01' het fpoor vol-
gen. Als men mij dus had zien vertrekk-en, van 
een' enkel' man gevolgd, zou men gezegd heb- " 
ben dat het om eea haas (jf een koniJrt ce-fchieten 

" te doen was. "Voorheen zou ik dit (pel niet heb.,.' 
,-hen durven fpeelen; maar men geweht 'er onge

voeligaan en d:m worden de ~roodle gevaaren ge .. 
woone gevallen. 

Wij " waren nog geene drie honderd fchreden 
voortgegaan of wij zagen vljf olyphanten onder de 
boomen di~ langs de rivier flonden flil ft~a~. -Elk 
onzer legde op den zijnen aan, en elk velde hem 
neder en de drie andere iiepeft weg. Op den flag 
kwamen mijne Jagersa~nloopen en zij von,den mij
nen ouden S w A II! E POE L, di~, tot hiettoe door 
hen voor een goed oud man a~nge~ieh, aIleen 
bekwaam om op mijne hoenders te pasfen, hen 
uitjouw~e ten\Tijl bij hun den olyphant, tlien hij 
gefchoten had, wees, en hen vroeg of zij fraaier 
feboot zO\lden kunnen do en dlln hiJ ged"i\an had? 

De twe~ gefcboten dieren waren twee mannee .. " 
jens, ten naai'ten bij van dezelfde zrQ6~te e"n ho;g .. 
te, elJ elk omttent tien \roeten h'OQg. Deeze is! 
de gewoone boog~e van doe Afrikaanfche olyphan~
fen; die elf ot' twaalf veeten hoogte hebben ziJtl 
yrij ieldzaam. Naardieh deeze egtet ' piet van 
" Z+ d. 
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denzelfden ouderdom waren, waren hunne riagtan
den niet ey.en lang. Die van den cenen woogen 
van zeventig tot tagtig ponden, terwijl die van 
den anderen flechts van vijf ~11 der~ig ~Qt, veertig 
ponden w90.gen, . . '", 

Dat mij nog beter hee verfchfl in hunnen ou
derdom aaptoonde' ~'~s dae die ilagtan4en zwaarer 
en vol waren, op ieer weinig na ... . en dat de ande-
1'e van binnen hoI waren tot f:wee derden van hun
l1e lengte. Het oudfte deezer dieren., einddilk, 
:had zijne kiezen bijna verfleten en het ander had 
. clezelve gehed en onge[chonden. Naardien he t: 
lvoir van de oude olyphanten digter van zelf- ' 
:fl:andigheid en zwaarer is, p~t:fc het meer waarde 
>en wordt ook duurer ver.kogt; ook k.an her door 
dcszelfs digtheid ook fraaier gepolijst worden , 
:het is winer en worde minder ge.el • 

. De Groene R iyier . was bede~t. met water- vo
gelen van allerleie fooreen, en ffijzonderlij,k peli
:kaanen , aam~ngGs en wilde gan.~~n. Ik vond oak 
(Ie nacht': raaf, de? .purperen ert g~~uifden reiger ~ 
oden gemeenen reiger en den brtti!l'~l ojevaar~ aile 
van dezelfde · [oorren aIsdie van Europa .zonder . 
enig verfchil. . :'. 

De doode olyphanren bezorgden ntij veeIe roof.
vogelen . . Ik had mij digt bij hunne doode Iighaa
men een hurjen van groene boom - takken ge
bouwd 2 waadn ik ,mij kwam verfchuilen om di<: 

geen<l1 
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geene aftewag,ten, die op dezelve kwamen aazen. 
Van den morgen COt den avond vielen zij bij hon
derden neder en ik fchoot die, welke mij de voor
keur fcheenen te verdienen. 

Geduurende mijn verblijf aan de Groene Riyier 
veranderde ik verfcheiden maul en van legerplaats 
en doorreisde dus eene ruimte van agt of tien mij

.len langs d(~rzelver zoomet1. Ik verliet dezelve 
eindelij~ en kwam aan die van de Zwarte- Doorn
RiYier-bp dezelfde plaats daar ik PIN ARD de 
eerf1:e feis .ommoet had. Ik bragt 'erden nachc 
door, en des anderen dangs trok ik n.aar het ge
bergte, dat wij ten Zuiden van ons. hadden; wij 
hadden lillerfiegtfl:e wegen voor mijne wagenen. · 
Wij kwamen, na zes uuren moeijelijk trekken, 
aan den voet van eene keten dorre bergen, wel
ker kaale roodachtige rot[en, fchilderachtig op 
elkanderen ge!J:apeld, her wonderlijkst en zonder
lingst gezigt opleverden; maar geene waren meer 
ge[chikt om tor [chuilplaats VOQ~ Boschjes - man
nen ce dienen. Toen ik dezelve zag? zeide ik in 
mijze1ven dar ik op mijne hoede moest wezen ; 
maar, ondanks mijn wancrouwen, wierd ik egter 
bedrogen. 

Men werkte om de legerplaats optezetten. Ik 
ondercusfchen enigeJpechten van eeoe zeldzaame 
foort gezien hebbende, welk~ ik de Rots -JPecht 
genoemd heb, volgde hen en bevond mij onge-

Z 5 voe-
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'Voelig op eenen der tOppen, van waar ik op mij- -
ne legerplaats nederzag. 

Eensklaps hoor ik drie nood-fehooten met miJ. 
ne groote karabijn doen. Ik laat mijn-gezigt aan .. -
nIle kanten ,tond gaan en zie aan 'den eenen kant 
mijn volk in w.~nor~e loopen eh aan den anderen 
Boschjes - mannen, die, mijne os[en opgeligt 
hebbende, dezelve eene berg - engte in dreflven, 
waarin zij welha:m flonden te 'verdwijnen. 

Ik klim zc;er overhaast den berg af en vind aan :. 
den voet K L A AS, die met losfen teugel mij van 

- het ongeluk kwam verwittigen. Hij gaf mij zijn 
paerd. Ik befiijg het, ik galoppeer naar de eng
te; maar naauwlijks heb ik vijftig fehreden afge
legd of mijnpaerd zinkt in eenhol van een fie
kelvarken. valt en wer.pt mjj terzijderi af. Mijn 
val was zoo zwaar, dat ik ~ toen}k .opftond, mij-

, nen regter artn niet gehruiken \on en meende dae 
mijn fiinker fchoudel' uit het l;~ was. K L A A $ 

kwam naar inij roe. Ik beval n~'ID op mijn paerd 
te fiijgen ,en kee~de naar mijne l~erplaats terug, 
buiten ftaat zijnde in dat voorva~ets te doen e~ 
mijn volk de zorg overlaatende om 'er zig zoo ,' 
goed zij konden uit te redden. Her eindigde niet i
_ dan in den avond en ik hoorde met verdriet dat 
twee van de Bosehjes· mannen doodgefchoten 
waren; aHe mijne osfen die gefiolerl waren, wier .. 
den terug gebragt , uitgezotlderd dtie, welke wij 

niet 
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-niet misten dan des anderen daags, toen wij WH
den opbreeken. 

Om te vermijden dar de dieven nog eenen dier"\. 
-gelijken aanflag ondernamen, verrrok ik met het 
aanbreeken van den dag, en na eenen tocht "fan 
zes of zeven uuren in dezelfde koers als daags te 
vooren, 'kwam ik aan eene plaats daar ik door 

'- enige Hottentotten van de horde van K L A AS 

BAS T E. R ontmoet ert herkend wierd. Zij zeiden 
ons daf die horde hee Nttmero gebergte verlaaten . :: 
,had en zig vijf mijlen van de plaats, claar ik mij 
'bevond, had nedetgezer. 

Naardien B ASTER nog bij mij waJ, kon ik, 
die hem zoo vee! dankbaarheid verfchuldigd was 
voor de gewigtige dienfie'll welke hij mij bewe
zen had, mij nieE ontflaan van hem_ in de armen 
van zijne vrouw; kinderen en v'ri~nden te leveren. 
Ik begaf mij dan naar de horde. Zijne terugkomst 
vero~rzaakte 'er eene onuitfpreeklijke blijdfchap; 
en zij was des te grooter om dae men meende da't 
wlj dood waren 'en men gewarihoopt had 'ons ooit 
wedertezien. Hee was zelfs in dIe vaste verb eel-

. ding da't ' men gemeend had te kunnen verhuizeri 
en zig -eIders nederzetten. 

Het volk van de horde venelde mij iets dat mij 
nog meer genoegen 'gaf; namelijk dat de go~de 
SCHOENMAAKER oo'k van 'het gebergte gekoo

, men was en Z!,g in dien om trek had nedergezet. 
Be-



" 

Mf REIZE IN DE BINNENLANDEN 

Begeerig om dien braaven man weder re zien, 
welken ik zoo vee! acheee en aan welken ik zoo 
groote verpligting had, gong ik naar hem toe en 
drukte hem met de tederIle coegenegep.heia in mij~ 
ne arm en. 

Vol van erki!ntet$ voor de dienIlen, ' welke ' hij 
mij beweezen had, had ik geene andere beweeg
reden nodig om be!ang in hem tefrelIen. Maar 
ik beken dat ik hem niet zien kon van zijne vrou
wen en kinderen omringd, als eenep goeden va- " 

der en ee~e~ goeden e~htg~noof, z~nde~ mij nog; 
. meer geneigd . te gevoelen om hem zoo vee! ip . 
mijn vermogen was te dienen. 

Ik fprak hem van hee ontwerp dat ik gemaak~ 
had van zijne .vergiffenis bij de regeering te ver
zoeken en verlof voor hem te erlangen om in d~ 
volkplanting te mogen wed~rkeeren. · Hij bedank~ 
te mij ·mee aandoening voor den goe~en wiI, weI; 
ken ik hem bemonde; Doch Jch?on bij vee,l 
fiaat maakce op ae vriendfc~a'p,>~~ar mede de 
Kolon,eiG 0 R D 0l'l hem vereer~t, fchoon hij 
p og meer ve~erouwen toonde in ~l? ijver, die 
mij bezielde, rekende hij egter geenzints, op da~ 
pardon, van hetwelk me,n, zeide hij, we nog to~ '. 
nog geen voorbeeld gezien had. 

Ik Ileide hem zoo g~ed i~ kon. gerust en be· 
migde hemdat ik allren mogelij~en aandrang in 
mijn verzoek zou gebruiken. Ik wierd zelfs met 

.zoo 
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ioo veel ijver voor zijne zaak bezi~ld dat ik; niet 
ineer twijfelende of het zoude gehikken ~ hem 
verzeekerde dat !iij weldra tijding van mij bekoo
men zoude en hem waarfchuuwde zig op het eer
fie bericht gereed te ,houden. 

Hij hoorde miJne vemoo;tende beloften niet ' 
, zonder traanen aan; maar de vrees dat het' mis
" lukken mogt hadbij hem de overhand en zijne 
verbee1ding, zederc zoo langen tijd van geduurige 
ongerustheid gehyeld, vertoonde hem duizend 
hersfenfchlmmen, wel~e ik moeite had te verdrij
yen en welke hij zelfs niet durfde befirijden. 

Om deeze verdrietige denkbeelden van hem te 
verwijderen en hem nog meer gerust te fiellen, 

, wendde ik zijne gedagten op een ander onderwerp. 
lk fprak hem van zijn kluisjen aan de Oranje-ri
'1ier, en hem mijne ontmoeting met den reiziger 
verhaafende, zeide ik hem dat ik op ~ij genoo
men had over die plaats te befchikken ten voor
deel~ van dit ongelukkig gezin, niet twijfe1ende , 
naar de blijken van vriendfchap, die hij mij ge
geeven h~?, of hij zoude eene gift, zonder zijne 
bewilliging gedaan, bevestigen. Hij keurde het 
ook zonder aarfelen goed. "Toen ik," zefde 
hij " in deeze woefiijnen kwam, was ik, even 
" als de menfchen voor welke gij fpreekt, zonder 
" fchuilplaats en zonder middelen. Mijne onge-

," lukken hebben mij gevoelig aan die van andere 

" ge-
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"gemaakt. Ik keur het gebruik goed dat gij 
" van mijnen geringen eigendom aan de OrC/nje. 
" rivier gemaakt hebe. Ik hoop ,dat men in die 
" wooning nog lang aan derzelver f!jchter zal ge
" den ken en aan dengeenen die naar door eene 
" weldaad geneiligd heeft! " 

I):LAAS BASTER had mij bij SCHOENMAA-
K E R verzeld. Mij nu gereed ziende om mijne 
reis naar de Kaap Ilanteneemen, verzeigt hij mij 
verlof om naar de zijne weder te keeren en ik :' 
fiemde 'e.r des te gewilliger in omdat hij mij voor-

. taan onnut wietd. Voor wij fcheidden, deed ik , 
hem een gefchenk van eene zekere hoeveelheid 
krujd en lood, glazen koraalen voor zijne vrouw 
en kinderen en' twee van mijne honden, voor wel
ke hij onder weg veel genegenheid had opgevat. 

Naardien 'er geen gemaklijker:'weg voor mijne 
wagenen was dan dezdven dien ~.an de Olyphant
t'ivier te laaten volgen,. zond i~, mijne caravan'e 
en mijne )'ijdtuigen vOOl:uit m~i ;last om dezelfde 
wegen in . te . fIaa1'\; welke wij in ~ze uitreis ge
houden hudden en mij met mijne w:.agenen op de 
oevers van die rivier te wagten. Wat mij be· 
langt, die voorneemens was het land te door· :. 
kruisfen, en langs eenen anderen weg aan de Olye 
phant - rivier te koomen, ik trok de bergen fn" 
en nam niet meer dan zes vall mijne Hoccentottea 
. en enige honden mede. 

Wij 



Wij hadden niets bij ons dan kruid en lood, 
voorneemens zijnde onder den blooten he mel te 
flaapen en enke! van onz~ Jagt te leeven. 

Den eerften nacht bragten wij op het hoogsc 
van het gebeigre op de plaars van eene del" kraa~ 
·len van I\LAA$ BASTER qoor. Wij madden 
fer vee! van de koude te liNen. Zed'erc lange.n 
tij4 aan de hine vaa de vlakre -gewoon, waren 
wi} zeer' aandoenlijk geworden aan de koude van 
die hoog~' bergen, en het erg!l:e was dat wij vol
ftrekt geen droog hout hadden om vuur te onc
fieeken. Gelukkig was 'er op die plaars, gaar 
langen tij-d kudden geweest waren, veel gedroog
de koemisr, die ons eene brand - ftof opleverde, 
welker zagte warmte ons tegens· de ftrengheid van 
de koudebefchermde. 

Een ander on.geluk dat wij hadden was dae wij, 
door volkoomen gebrek ~an levensm~ddelen, niets 
hadden om. van te leeven clan hergeen onze Jagt 
ons ~oU opleveren. Nu WlIS 'er geen Wild in dat 
gebergte. Wij vonQen 'er in drie dagen tijds 
~iets te fchiet~n clan eene KainG - gazelle, die 
V00r zeven " p'erfoon~n een geringe voorraad was~ 

EindeUjk wierd ons 'gebrek zoo groot , dat wij 
~n den =l:gr-ermiQd.ag van, den derden dag volftrekt 
geen eetelil me.t\:r hadden, ,en 'er dus befloten wier&' 
dar ieder van oos z:ijn' weg zou volgen en voor 
4i~tle eigea rekenUlg ~ou jaagen. 
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K L A A s wilde uit verkleefdheid aan mij bij mij 
'blijven. Wij (chooten drie fpechten en tes leeu
rikken. Mijne Jagers zouden 'het nag beterdan 
wij hebben kunnen rnaaken, ais zj.jdas[en hadden 
gaan fchieten; maar grobter wild begeerende, 
verzuimclen zlj ,ciat'-om gazellen te zoeken. AlIe , 
kwamen ledig terug en dubb~ld hongerig zoo ' 
door het voorige vasten als door, de hevige eB 
overhaaste beweeging die zij genoomen hadden. 
, Het fpeet rnij zeer dat ik de vrugten van mijne :' 
Jagt niet met hun konde deelen; maar naauwlijks 
voor K L A A S en mij genoegzaam zijnde hoe zou, 
dezelve dan vijf andere perfoonen hebben kunnen 
bevredigen. 

Het is bij deeze gelegenheid dat ik gezien heb 
, . 

wel~e ver[chriklijke diljgen die vieeslijke behoef .. 
te, die men honger noemt, tew,ieg' kan brengen. 
Ik heb eenen beroemden natuurJmndige ROME'X. 

DEi I S L E, eens hooren zegg~p dat hij, geduu
'rende de belegering van Pondi~J;e~y. ,. in het jaar 
176 I het· ais een'.-geIuk had aart~en een ouden 
lederen broe~ voor goud te kunne'Hi koopen, dien 
hij, uit menschlievendheid, met drie officieren van ', ' 
zijne vrienden .deelde. Mijne vijf Hottent~tten .'
hadden nog het vel van onze gazelle overig. Bij 
gebrek van enig under voedzel vatreden zij dat 
nan en her zander enige andere toebereiding met . 
het hair eti al , zoo als het was, braadende, verflon
den zij het geheel . Dat 
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Dat brarldend hair verfpreidde random het vuut 
!cen' fl:ankA die mij de n1aag omkeerde. Mijne 
Ilbllgerige gasten fcheenen 'er zelve een . walg van 
{Ie hebben; egrer zag ik hen met hancien en tan
den dat walglijk vel van malkanderen fcheuren. 
In andere omfl:andlghedeti zouden de vetdraaijin

. gen van hun: gezigt, welke hup afkeer hen deed 
maaken, mij hebben do en lagchen. Nu ver
fcheutd'en zij mij de ziel en gaven mij een denk
heeld va~ de afgrijslijke uiterfl:en, -waartOe de 
hongertle' menfchen kan vervoeren. 

De coefl:and, waa'rin wij ons bevonden, deed 
" mij berouw l~ebb(iln dat ik mtjne caravane verIaa

ten had-; want, zoo wij nog eene wijl tijds ge
noodzaakt waren, om te leeven op kleine vogel
tjens te fchieterl, maesteli wi] weldia gebiek aan 
kl"uid en lood krijgen; dat ons in de uiterfl:e vcr
legenheid zou gebragt hebben; maar getukkig
lijk oo~waarts getrokken zijnde,zagen wij in de 
vlakte aan du andere zijde van het gebergre, ver
fcheidcn Meren - wooningen. Dit gezigt ver
beugde mijn volk. Wij daalden n"ar beneden en 
tJaderden de naaste, daar wij niet dan met het on
dergaan van de zon kwamen. . Zoo di-a wij be
[peurd wierden, zag men ons voor Boschjes-man
nen of voor dieven aan, die het hub kwamen aan
tasten en plonderen; men lier Qe hond'en tegen.! 
. y. Dertl.· A a ons 

• 
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ons los en het verfchilde zelfs weinig of ~en had 
ons met fJ;Japhaan - fchooten ontvangeil" -

lVlijne honden fl:llitten en we&rni'~lden geluk : 
kiglijk die van hen ~ujs. De meester zelf, op het 
gerugt toegefcll0ten zijnde en mij voor eenen Eu -: 
ropeaan herkend hebbende, liet ~ijn volk en zij-
11e honden weder n'aar binnen gaan en kwam mij 
te gemoet. Hij had van mijnen tocht hooren fpree
ken. Zoo dra hij mijnen naam hoorde, vroeg hij ;' 
verfchooning en drong mij om bij hem binnen te 
k00men. Ik verzogt hem dat hij mijn volk war 
eeten zonde geeverr. Hij wilHgde mijn verzoek 
edelmoediglijk in en omvong ons-?elfs met ZO() 

veel vriendfchap7 dat ik den Hacht in zijne woo' 
ning doorbragt. 

Bij mijn vern-eTc wilde ik hem betaalen, maar, 
niet -vergenoeg~ met aile blijketivan mijne erhrr
renis afteflaan, gaf hij mijl'l vo1k._ nog, tot v09r
raad op -refs, eell brood en eeh>fcbaapen - bout. 

~ ,t ... 

Wat mij ' belangi-, naardien hij ti¥.J niet dan boter 
had zien ee en, had hij verfche I1taten komen en,_ 
bij bad mij een pot vol aanteneemen. ~'. 

Ik klom het gebergte weder op, omdat ik vall 
deszelfs kruinen die Olyphant - riYie-r , claar mij . 
ne caravane moest aangekoomeu zijn, kUl1nende 
ontdekken, het mij gemaklijker viel mijne koers 

te rigten. Wij tl"okken. nog drie clagen voon "-
zon-
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~5nder dat 'er iets van belang voorviel dan dat wij 
eenen nacht bij eene fraaie 'bron doorbragten, met 
veele van die heesters overgroeid, welker vrugt 
in het land Wolfs -gift genoeli1d wordt. 

Deeze naam heeft zijn~ oorfprong van derzeI .. 
~,~r eigenfchap van; ais zij gt;.brul1d zijn, de roof· 
dieren" die 'er van eeten, te dooden. Men brandt 
die als J(offy. Men maait die even · Zoo en men 
bepoedert 'er vleesch mede, dat men in den nacht 
nederJegt om door die diel"en verilonden te wor· 
den. Het is inzonderheid voor de Hyena en Jak· 
hals dat dat lokaas befremd is. Zoo dra iij 'er 
van gegeeten hebben; zwellen zij verfchriklijk en 
f1:erven mIn of meer fchielijk naa!' de hoeveelheid, 
die zij 'er van gegeeten hebben. EindeIijk zagen 
wij groote ?o€)men, die door de kronkeIingen, 
welke zij muakten, eeRe riviet lcheenen te be· 
zoomen. Niet twijfelende of het was de Olyphant~ 
riyier daalden wij de bergen af om ons op derzel
vel' oevers te begeeven. Volgens mijne gisfing 
dagt ik or! verre na niet zoo hoog opgetrokken te 
zijn en zoo vee! boven de wooning van VAM ZEYL 

aan deeze rivier te zullen koomen; daar ik mijne 
caravane befcheiden had; maar verzeekerd zijnde 
dat wij dezelve voorbij moesten zijn, trokken wij 
langs de rivier af ell' ons tweemaalen gelegerd 
hebbende be von den wij ons aan het huis van v A ri 

I 
Aa 2.. ZEYL, 
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ZE YL, daal' aI mtjn yolk en mijne rijdtu,igenmij 
zedert drie dagen wagt~nde waren, -,' " --

Mijne carayane was on zeer verminderd. De 
Hottento tfche mangelallrs waren de rivier overge
trokken en hadden zig naar hunne verfchillende 
horden begeeve~, tel'wijI zij flechts twee hunner 
in de legerplaats gelaaten hadden, met last om 
mij aftewagten om van mij, hetzij in geld, hetzij :' 
in natuur de waarde te ontvangen van de tabak , 
die zij mij aan de Oranje -rivier verkogt hadden. , 

Ik had weI gewenscht hun die in natuur terug 
re kunnen geeven ., om hun de moeite te fpaaren 
van in de volkpbmingen andere :te-gaan koopeu ; 
maar daart0e' IDoest ik die eerst zeICkoopen. Op 
de wooning van v AN Z lJ: Y L wa;~ gebrek daaraan ; 
maal'ik vernam dat ik claar digt,ibij, bij eenen an- . 
deren boer , tab~k ZOU vinden . .rk reed 'er te paerct 
Daar toe en kogt eenen voorraad '\ro,or den bulten
fpoorigeit prijs van eene Holland1Che fehelling het 
pond. "V~arna ik, mijne reig'~ezellen voldaan 
11ebbellde,. mij naar het Eleeref1 Logemet1t be~'

gaf, ~ie grot, welke ik op mijne uitreize b~fG:hre~ ' 
yen heb. 

Alles was groen i11 die il:reek eve11 gelijk in die, 
welke ik laatsE doorreisd had, en dus zeer ver
fehi11end van hetgeen zij op mijne uitreize waren ; 
maar de nabuurige volkplanters hadden, OID de 

wei· 
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weiden van hunne landen te fpaaren, 'er hunne 
kudden doen brengen, en die kudden vv,aren 'er 
zoo menigvuldig, dat alles afgegraasd was. De 
,hoedcrs verzeekerden mij zelfs dat~ zoo ik, om 
naar de Kaap te keeren, den gew60nen weg volg
&,,; ik overa! J:Hitzelfde gebrek voor mijn vee 
zoude lifd~n en ~ij raadden miJ meer Zuid - West
waarts af,re tr.ekken door de Perloren Valei, daar 
de wei den 'minder geleden hadden (In daar ik dus 
n-oodwendig meer voeder moest vinden. 

teer ol1verduldig zijnde om de Kaap weder te 
bereiken was zuJ.k een omweg, die mij ver[che1-
den dagreizen zoude kosten, mij zeer onaange
Flaam. Doeh door den nood gedwongen moest 
ik mij weI daar aan onderwerpen. In twee dagen 
kwam ik aan de Ver/oren 17a!ei, een groot meir 
dat fleehrs door eene {hook lands niet zeer breed 

~ 

en uit zand - duinen be:!l:aande van dll Llee ge[chei-
clen is. / 

Naardiep het meir en desz-elfs boorden met al
lerlei foorten van vogelen bedekt waren, vleide 

I 

ik mij da. ik aldaar voor mijne verzamelil1g ge-
noeg zoude vinden doc mij de 1110eite van dien 
omweg vergoeden zoude. Ik vond 'er indedaad 
niet alleen aIle de vogelen, wel1lie ik aan de Groe
ne Rivier ontmoet had, maar ook de Europeaan
fehe waterhoenen, verfcheiden [oorten van clui
kers, bijzonderlijk diem, welke bij de NatlJurkrin-

h a 3 ' cli-
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digen onder den naam van gehoornde D.uiker · be~ 
kend is, eindelijk eene bijzonde.re- fo~rtvan Ma~ 
gellaanfche Ganzen. 

Deeze [OOLL 'heefc eene kuif van lange [malle; 
vederen; waar mede de zijden ,:,an zijnen kop en 
zijne oogen bedekt zijn en die 'hij naar believen 
opligt of nederlaat. Deeze zelfde [oort worde 
oak in de h1.l1den aan de Straat pan Magellaair 
gevonden, qaar zij door den beroemden B 0 u
GAINVIL.LE gezien is, die 'er van fpreekt on
der den naam van Springende Pinguin (lVla11~ 

chot Sauteur). BUFF 0 N geeft 'er eene korte 
befchrijving van onder dcmzeIfderi naam en ver
toont baar vervolgens in zijne, gekleurde plaaten 
ender deu naam van .gekuifde Pinguin va1Z Sibe~ , 
ric.; (Manchot huppe de Sibet,ie). 

D aar waren nan · lJetzelfde .~eir ook nog zeer 
\'eele Pinguins van eene andet(JOOrt, dezelfde 
als die, . van weike 'ik reeds g~Eooken beb wen 
jk in de Salda11ha -bdai was; '" deeze Pingqins 
hebben zeer vee 1 vet op het lijf. Ik twijfel ni~'t' 
of de volkplante'rs uit den om trek zouden, als zij 
zig op bet jaagen van deeze vogelen toelegden , 
van hun vet een zeer voordeelig artijkel van koop
handel kUlll1en maaken. Het voordeel zou zelfs 
des te zeekerer zijn omdat de Pinguins zeer , me· 
nigvuldig in de we5tlijke zee - fireeken zijn en 
omdat zij ~oo weinig [chguw f:ijP, dat zij zig laa-

tt:l1 
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ten dood {laan zander een' voet te verzetten en 
zig ze1fs met de hand > laaten van gen. Dit toom 
dat men,. met behendigheid en nijverheid, tot 
die Jagr middelen zoude kunnen vinden, die wei
nig kostbaar zouden zijn, dllt men gemaklijk kruid 

," en load zou kllllnen [paaren en dat zij bij gevolg 
zeer voordeeHg zou worden':" 

Mijn verblijf aan de J7w/o1"en Falei bezorgde 
mij eene-groote menigte water - vogelen van ver
fchiUende {oorten; onder welke de pGule Sulta
ne, die 'er in groote menigte en daarenboven een 
uitmuntend eetell is. Het meir krioelt van aIle de 
water-vogelen; welken men hier en daar in her 
overige van dat waereld - deel verfpreid vindt; het 
is de waare verblijfplaats voor een liefhebber van 
de vogel en , die in weinig tljds eene volledige ver-' 
zameling van aIle de zwemmende en !l:ran~ - voge
len van Afrika maaken wi!. lk bekwam 'er ook 
eene fraaie [oort van kleine gekuifde valk, -die 
niet dan,:.an krabben en visfchen leeft, welke hij 
als de Zee arend, de Vlsch - arend en Wouw 
vangt. lk bragt elf geheele pagen op de oevers 
van dat meir door en tIc bereidde 'er honderd twee 
en dertig vogelen, zoo groote als kleine. lk kon 
het eindelijk niet bij houden, zoo veele vogeleR 

, bragten mij mijne Jagers elken dag en ik had het 
vermaak niet van een eenigen zelf te fchieten, 
zoo veel werk had ik am hen te bereiden. 

A a 4 Mij 
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Mij zoo digt bij de baai voo Ste/lelef'l¥t ziende 
wilde ik die bezoeken . . Ik gaf mijn-,volk 'dan las~ 
qm naal' het·Zwarte Land te trekken en. mij daar 
aftewagten. S W A N-E P 9 E L kreeg het bevel over 
dien rocht. I-Jij moest mijne COl(avane bij mijnen 

vriend SLABnER brengen daar 1k mijne bende. 
befcheidde; maar hi} moest, zonder mij te wag

~en, naal' de J(aap vooru'it reizen, om mijne 
./ . 

vrienden 1;>ericht van mijne terqgkQmst te geeven 
. en de brieven aftehaalen, 9ie, ' zeder~ vijftien . 
rnaanden van mijne ~fwezigheid voor mij mQgten 

gekoolJlen zijn. Ik was voorneemens ondertus
[chen de baai van St, H elena te gaan :zien, die ik 

niet kende en bjj welke ik miL al tedigt l;1evond, 
om he t mijzelven niet t'e verWij,ten, als ik ver
zuimde dez'elve te befcliouwen. ~ 

Ik-nam op die reis weder 11iem·~.nd me de dan de 
Jagers, di~ lriij op mijn laati1:e ro~~tjeQ verzeld had
den. Aali de baaigekoowen zijqiri; onderzngt ik 
die geheel en volgde alle haare bO~!i!n en kreeken. 
K 0 L BE, die ' zoo min aardrijkskundige a!s-namur, 
~undige was, en die S'c Helena zoo min gezien .'. 

11ad als de volkplamingen, zegt dat de Berg-t·jyier 
2;ig ten Noorden van die baai ontlast en dus heef~ 
hij het ook in zijne kaart vertoond. K 0 L B E be
criegt zig hier gelijk op duizend andere plaatfen, 
De B erg - riyier heeft zijnen mond in het Zuid -

lW k gedel;!lte v~n Sle Helena; voor het ove~ige l~ 
de~-
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deeze baai in h~t algemeen op alle zee -kaarten 
verkeerd geplaatst; derzelver plaatfing ver[chUt 
meer da~ vijftien minuuten in_breedte. 

Deeze rivier, langs welke ik vrij hoog opge
vaaren ben, is met riet - bosfchen bezet, in wel

ike de Rivier-paerdfm zig verfl:eeken en ophouden. 
De regeering, vreezende dae men 'er die dieren 
zoude l1I[)roeijen en de foort aldaar willende bC:l
houdeti, heeft de Jagt.op dezdve op zwaare boe
ce verboden. Het 'ZOll met dat verbcid gaan als 

. /" . 
met zoo veele andere en het zou waar[chijnlijk niet 
beter nagekomen worden, als de" uitvoering niet 
door plaatslijke zwaarigheden begunfl:igd wierd. 
Maar de onmogelijkheid van door die riet - bos
fchen te dringen verwijdert 'er de Jagers van, en 
deeze hillderpaal verzeekert de voortplaming van 
de Rivier-paerden meer dan e~n verbod, dat bij
na altijd overtreeden wordE en welks gefl:rengheid 
men Zieeker kan ziju met vijf en twintig of dertig 
rijksdalers te zullen verzagten. 

Na datik
O 

de baai van St, Helena bezogt had, 
begaf ik mij lallgs het zee - fl:rand naar de SalT 
danha - baai. Deeae baai was, zoo welals die 
van St, Helena, vol cachelotten. Ik telde 'er, 
in de bogt van de Hoetjes - baai aIleen, twee en 
qenig die met elkanderen fpeelden. Het is meer 
pan verwonderlijk dat de Gouverneurs van de 
Kaap nooit aan dien tak van haNdel gedagt heb. 

A a S ben, 
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ben, die voorzee-ker zeer voordeelig _?Oll zijn; 
maar men zou die vis[cherij aan, 'de" inwooneren 
moeren overl\laten en 'er fle~hts enige belastingen 
voor de Ma;:t[chappij op Ieggen. Her is te hoo- ; 
pen dat 'de regeering in Hol1an~ t'eniger tijd de 
noodzaaklijkheid zal gevoelen v'an ernfiig aan die 
gewigtige volkplun'ting te den ken ; men heeft 
niets anders te doen dan enkel de onderneeminq ;' 

gen der inwooneren niet re dwarsboomen en hun
ne nijverheid niet aan banden te Ieggen en weldra 
zaI dit gedeelte van Afrika het bloeiendst van de 

geheele waereld worden. , : 
. Van de Saldanha-baai begat ikmij naar de 
wooning van tnijnen vriend SL1-BBER. Zijn be
minnelijk en ·goed hujsgezin " fmijlle terugkomst 
reeds van het volk, dat bij rn1jne wagenen was, 
vernoomen, bebbende, en door eenen van mijne 
Jagers , . ,welken. ik vooruit g~'O!1den had, van 
n1ijne aankomst' ' onderrig~, kw~ ,mij te gemoer. 
Ik was verwonderd mijuen goedJh vriend S LA B

B ER niet midden onder zijne kinderen te zien: ' 
Zij zeiden mij dat hij, zedert mijn vertrek, eeneri' 

, zwaaren buikloop gekregen hebbende, zeer flegt 
was. Hij had geduurende mijne afwezigheid dik
wijis ongerustheid over mij getoond en naar mij 
gevraagd. Hij zou mij VOOl' zijn' dood nog gaerne 
eens omhelsd hebben, en toen hij SWANEPOEL 

en K L A AS zonder mij had zien aankoomen, was 
zijn 
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zijn hart ongerust g7w<1Jrden. [Maar men had hem 
gcrust gefl:eld over mijn lang uitblijven en nu 
wierd ik van hem met ongeduld gewagt. -

Men zeide mij ondertusfchen dat hij zoo zwak 
. en vervallen was dat ik hem ZOG veranderd iOllPl! 
!'\7inden d~t ik hem naauwli.Jlcs ZOli herkenncn ,- en 
~IZOO' nH!n vreesde dat zijn toefl:and eenen al te 
levendigyn indruk op mij zou maaken, dien het 
rnij onmogelijk 'ZQu zijn op het eerfle gezigtte 
ontveinzen, ,verzogt men mij mijne verwonde-.: 
ring te beteugelen en hem niet 'nudoos ongcrust 
te maaken. 

Ik trad zijne kamer in en veinsde eene blijd
fchap die voorzeeker niet in mijn hart was. Ik 
hield mij zelfs als of ik zijne ziekte als een ieer 
ligt ongemak. aanzag, en na hem enige woorden 
gezegd te hebben, op welke ik zelfs zijn and
woord niet afwagtte, fprak ik van den overfchoo
nen flier, dien ik op reis voor hem had.ingeruild 
en weIken, mijn volk hem reeds van mijnentwcgen 
zou hebben aangeboden, 

Hij fcheen weinig aandoening te hebben van dat 
gefchenk, dat ik van zoo verre medebragt, zoo 
zeer hadden hem zijne fmerten reeds van de wae
reId en van aIle waereldfche aandoeningen los ge-

'maakt. Hij fprak van zijn einde;, dat indedaad 
zeer nabij was. De loop is aan de Kaap eene 
~iekte die gevaarlijk is voor lieden vin alle jaarcll 

en 
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en aIle temperamenten; maar doodIij,k voor o'ude 
'lieden en ik zag maar al 'te weI ' d~t mijn beste 

vriend gong ffe~ven. 
Sw ANEPOEL bragt mij van de Kaap tijding 

_ 'Van mijne vrienden en brieven uit Europa, onder 
andere ,eenen van mij~en eerbiedwaerdigen vriend 
B 0 E R s, die mij zijne behouden aankomst in Eu- :. 
fopa berichtede, hebbende eene allergelukkigfle 
reis gebad. Niet te vreden zijnde met mij zoo 
nuttig geweest te zijn geduurende mijn verblijf 
aan de Kaap fchreef bij mij dat hij mij op nieuw 
aan aIle zijne vrienden bad aanbevoolen, bijzon

derlijk aan den nieuwen FiscaaI'SERRuRIER, 
wiens ijver en vriendfchap voormij. nooit vermin
derd zijn g-eduurende mijn verb~jf in Afrika. AI. 
Ie mijne kennisfen nodigden n-iij ten fpoedigfben 
naar de .fiad te koomen. De, $eer en Mevrouw 
Go RD 0 N fchre.ev~n mij voor~elijk daarQm
trent in de vr:iendlijkfl:e uitdrukk~en; zij eisch
cen dat ik bi] mijne aankomst bij ben zoude koo- ; . 

men huisvesten. > 

Onder mijne brieven waren 'er verfcb~iden van 
mijn huisgezin en van mijne vrienden in Frank
rijk; maar daar was een onder van Amflerdam, 
dte aIle mijne ontwerpen en alle de fchikkingen, 
welke ik reeds beraamde ,voor eene derde reis in 
de woefiijnen van Afrika, gebeel omverre wierp; 
hij was van TEMMINCK. Hij fchreef mij dat 

'cr 
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~er binnen kort uit Holland een Oost-Indisch fchip 
zou uitloopen, dat naar Madagaskar bef1:emd was 
voor den fiaaven - handel. Dat fchip zou de Kaap 
aandoen om zig te ververfchen en, pro viand inte-
.w~emen en ik zou gemaklijk met den fchipper kun
lien fpreeken en mede naar Madagaskar f1:eveneur 

Volgens mijne drift rot het reizen dage mijn 
vriend weI dat ik de gelegenheid om dat beroemd 
eiland, het grootst , van de bekende waereld, te 
leeren kennen, gretig zou aangrijpen. Hij' zelf, 
mijne wenfchen reeds voorkoomende, had met 
den kapitein de fchikkingen gemaakt, welke hij 
het voordeeligst voor mij oordeelde, van welke 
hij mij in zijnen brief bericht gaf. 

Ik was zeer gevoelig aan deeze beminnelijke 
ge'dienf1:igheid, die zoo overeenkomf1:ig met mij
nen fmaak als wijs overlegd was. Het is waar dat 
nieuw ontwerp f1:rookte niee mee het ander; doch, 
behalven dae ikgelegenheid vond om ' een nieuw 
land te leeien kennen, behaiven dadk den nodi
gen tijd zou hebben om het te doorreizen, naal'
dien het fchip, om het doel van deszelfs be1l:em
ming, enigen tijd aan het eiland zou moeten ver
blijven, viel het mij gemaklijk bij mijne terug
korust aan de Kaap mijn eerf1:e oogmerk te ver
volgen. Ik liet dan voor dit maal mijn voornee
men om de binnenhmden van Afrika op nieuw te 
bezoeken vaaren en hield mij flechts bezig met 

. de 
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de fchikkingen , welke ik ' roc het ' ~nde,r -0nrwerp 

maaken moest, fchikking~n, we1ke des te ge
rnaldijker wanm ,om,dat rhijn vriend reeds aile de 
moeijelijkhedenvereffend had, 

Tot deeze nieuwe reis I.ad ik ;noch wagcnen-? 
noch paerdeh, noch osfen, noch al dien toeael 
en al dat gevolg nodig, dat ik tot hier roe nood-
zaaklijk had moeten hebben. Naarrue'n m~jne os-

, fen mij nu ounut wierden, tragtede ik mij ook. 
bet eerst van deeze te oncdaen. Naardien zij zeer ' 

vermagerd en niet meer in fiaac tVlren om tor 
trek - osfen te dienen, lier ik hen aa:n den jbgter 
van de Maatfchappij aanbieden , < die ' mij zeven 

rijksdalers voor het fiuk bemalde." 
Ik fchonk twee koeij.en aan de ~.touw van KLAA: S; 

die, -mij op mijne reis gevolg& zijnde, mij als 
waschfier en dikwi jls als keuk~ll_ - meid gcdiend 
bad. lk '[chonk o,ok r";ee ko-eif~l:}- :lan S WAN E

PO In; mijne gei(~n bood lIe de JU~9uwen S LA S-,,' 

; , 

lJ E:It , aan_; maar deeze namen dezel ve niet aan dan ','-
om die te bewaaren en verbonden zig die wedet :' 
te geeven in geval ik eene nieu,wereis zoude on
derneemel1 en die nodig zoude hebben. 

Onder mijne kudde was ook een bok en eene 
geir, door l'Ilij in het land der Namakas, op ver
loek van mijnen vriend LIE WEN BE R G uit de 
fireek der Pie,. en twimig 1'iyiere1J gekogt. Ik 
had het genoegen hem dezelve in perfoon aan te 

bie~ 
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bieden. Ik herinnerde mij de fiesfchen cieroen
fap, welke die braave man mij op mijnen dool'
tache gegeeven had, de vriendfcnap, die hij mij 

. beweezen had en de ewee fraaie vogel en , welk~ 
z,ijne zoons mij bezorgd hadden. ' 

':~ch09!l mijn gefchenk in zigzelfs niee veel was, 
was hee h¢in des te aangenaamer, omdat het juist 
was heq~een hij mij gevraagd had en dat hem het 
aangena~mst we zen kon. Vervolgimsdeelde ik 
allcs dat ik nice meer nodig hud onder mijne brq.a-
ve Hottentotten uit. ' 

Dus van aUes outlast dat mij onnut geworden 
was maakee ik mijne rekening op met al mijn yolk 
en befcheidde hen aan de Kaap om aldaar betaa- ~ 

ling te onrvangen. Schoon elk hunner brandde 
van verlangen, om zijne horde weder te zien en 
in zijn huisgezin eerug te keeren, betuigden zij 
mij egter aU@ dat zij met verdriet van mij fcheid
den. Ik, fchoon mij over de meeste hunner te 
beklaagen ·hebbende, kon hen niet zander aan
doening zien vertrekken. 

Mijn doeI riep mij naar de Kaap en mijne zor
gen, hoe oprege, hoe toegenegen oak, w.ier
den nuteeloos bij eenen zieke, wiens beklaaglijke 
weiland geen' hoop meer ave rig liet. Ik omhels
de voor de laatile reis den besten def menfchen, 
hem, wi en ik de grooeile verpligdng had en dien 
ik hartlijk beminde. Hij zelf zeide nBj voor het 

laatst 
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Iaarsr vaarweI, en ik vernam ook- enjge'n' iijd daar
na dat zijn ' achtingwaerclig ' gezin' zijnen 'dood te 

, betreuren had. 

EindeIijk, na een afzijn van zestien maanden; ' 
In de woeftijnen van Afrika doorgebragt. kwam 
ik wedel' aan de f{aap, d~ar de Heel' en Mevrouw 
COR DON mij wagt'cden. Ik wierd als cen vriend1 : , 

als een broeder, als cen zoon; als iemand dien 
men boven alles beminr onrv:mgen en nooiris d~ 
yriendfchap van deeze weldaadige Iieden eenen 
oogenblik omtrenr mij yerminderd. Het getui
genis van. mijne dankoaarbeid zaI -aanwezig bIlj
ven zoo lang men mijne , reizen' leezen zal en de 
noodzaaklijkhcid van de waarheden', die zij bev~t. 
ten,. re erkennen, ho'e zeer zli ook eens and~rs ' 
hoogmoed beledigert mogen, ) s genoeg om d,i.e 
duurzaam te maaken. , ,, " , 

Mijne. eerft~ ZQtg, zoo dra ik:!~l:i'j was , was te 
verneemen of 'er a"ok in de bav~b enig [chip wa
re, dat zig 'gereed maakte om naar Europa te fte~. -" 
yen en. Daal~ was 'er een, dat ik waarmim oni ' 
aan den I-leer TEMMINCK te fchrijven en hem 
te bedanken voor hetgeen hij voor mij gedaan had. 
Ik berichrte hem dar ik VOOl'11eemens wai van zij
ne edelmoedige aanbieding gehruik te maaken en 
dat ik nechrs naar de ' aankomsr van den flaa
ven - haaler wagtede, die mij naar Madagaskar 
zou overvoeren. II.: fchreef berzclfde aan mijne 

na~ 
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Rabeltaanden en · dagt nie~ meer dan aan mijn 

vertrek. 
lk had den armen S C H OE NMA A KER ni,et ver-

gee ten, Reeds daags . n~ mijne aankomst had ik 
:'getragt den Heer Go R DON beJang se doen nee-
men in' het lot van dien armen weglooper. De 
Ko]onet: die hem vriendfchap toedroeg, had mij .• ' ,. 

bemigd ·dat hij hem gaerne dien?t wilde d()en. Ik 
zO~1d dan eenen bode n;laf qen bannelil)g .af, die 
hem het bevel bragt van, terJ}ond ,naar de. fladte 

koomen. Hij kwam. .\Vij .bragten heni ~b!j den 

Gouverneur, bij welken wij om zijn pardQP, aall' 
hielden, dat hij terf1:ond verleende. !-lij verliet 

mij om in de woeftiin zijne laatf1:e fchik~ingen te 
gaan maaken en kwam v,ervolgens iIT de volkphlp-
ring woonen, daar hij weld!a de vrierd[<:;hap van 

zijne gebuuren won en eene van hunne, dogte;rs 
trouwde, iets dat vrij zeldzaam is in een land, 
daar de fo]93.aten en matroozen over het algemeen 
bij de volkplanters weinig geacht worden. 

Geduurende mijn verblijf aan de f{aap kwam 

de fiaaven - haaler op de reede; hij bragt mij brie

ven van mijnen vriend T E M MIN C K, die mij nog
maals herhaalde hetgeen hij mij te vooren reeds 

gefchreven had om trent d~ reis naar Madagas-. 
kat"; hij nodigde mij die te onderneemen en tWij
felde niet of de fchipper van da r [chip, die hem 
de groorfl:e vcrpligting had, zou mij allen' dienst 

V. Deel. B b doen; 
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doen; maar ik bemerkte weJdra. 'dltt mijn vrien~ 
zig om trent qien man bedrogen had, die mij door 
zijn gedrag roond'e hoe weinig hij 'e~ op gefteld : 
was dat ik dien overtocht met bem deede. ',Mij 
dan niet willende blootftellen aim de zeekere on
aangenaamheid van Lzu1k eene reis te doen met 
eenen man, die zoo zigtbaarlijk vreesde dar ilt:· 
hem in zijne omwerpen van koophandel hinder
lijk zou zijn, liet ik voor ' als nu mijn ontwerp op 
Madagaskar vaaren. Nog meer ander verdrier 
deed mij dat plan cit het oog verliezen en ik dagt 
~er eindelijk ' niet meer aan. Ituropa trok toim 

aIle mijne aandacht naar zig. I~ kreeg geheel e,en 
tegenzin in het reizen, ' tot d~r ik, mjj van de , 
menfchen afzonderende, door ~eo bedrogen, zelfs 
in mijne 'zuiverfte ~andoeoi~n gehoond, op 
nieuw naar eene , woe!l:ijn zoud~_. ,moeren zugten 
en mij 'vetoorde'eld zien om diei~niet dan in den 

'~~t droom te ontrnoeten. 
Eindelijk kwarn 'er gelegenheid om te verrrekf." 

ken. De Hollandfche Oost Indifche fchepen, die 
nit Indie kwamen, rnoesten onmiddelijk naar de 
plaatfen hunner be!l:ernrning vertrekken; ik ver
zogt mede te mogen, vaaren, dat rnij wierd toe
gefraan. Daar waren op de reede vijf fchepen die 
naar Europa befrernd waren ,; rnij aond on te wee
ten op welk derzelve ik mij met aIle mijoe goe
derell zoude infcheepen. Ben dier fchepen brage 

nit 
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uit China eenen ouden Supercarga van de -Maac
fchappij, die vrouw en kinderen bij zig mad. Ik 
had deeze lieden enige reizen op de Kaap in de 
gezelfchappen ontmoet; ik was vetneugd als ik 
b'edagt dat ik nu hunbijzijn geaeel t:ll\toor Ian
ge'n tijtl" trond tc( genie ten. ~Ietis zooaangenaani 
het verveelende van eene lange r~is door ·een be
minnelijkgezelfchap te veraangenaamen en ziju 
gezigt van tijd tot tljd.-Op een fraai gelaa! te flaan, 
als men Fliets voor oogen heef! dan water en luchi 
en vuile matrobzen, Dit moest mijn lot iijn; ten 
minfien ik hoopte het. De man vondt mij denIc'': 
lijk wan te gedienfiig voor een kostganger en, 
zonder mij ronduit afteflaan, verzeekerde hij mij 
dar ik zoo weinig ' op mijn gemak zou wezetl ~ 
bij weigerde zoo halfiardg mijne kisten met mij 
te Iaaten infcheepen, dar -hij mij dwong in ernst 
van mijn ontwerp van met hem te vaaren afte
zien. V0C!x deeze reis minder beleefd dan gierig 
op mijne fchatten, zou ik noolt mijne bewilligil1g 
gegeeven hebben om mij vandezelve te fcheiden; 

I zij wierdcn dan aan boord van een ander [chip ge~ 
bragt, en de [chipper geraakte van mijne aanzoe.; 
ken ,bevrijd. De ongelukkige [chonk mij het le
v'en en wist niet dat hij het zijn fiond te ver1iezen~ 

llc begaf ,Inrj op de Ganges, die onder be
vel fiond ~an kapitein PAERDENl{OOPER~ 
Wij ligteden het anker en fievenden uit Baai 

B b s Fals' 
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Fals den veertienden July 1784', ' in gezeIfcbap' 
van vier andere Oost - Indifche fchepen. Naauw~ 

lijks waren wIj' u'it de baai of de tegenwinden : 
dreeven ons naar }let Zuiden, en, wlj wierdenvan 
eenen jjslijken itorm overvallen, eene f~furiklijke 
vIaag dreef ons tot den zeven en dertigflen graad 
Zuider Breed(~. Ike gevoelde toen waarlijk met:' 

hoe veel recht de Porrugeezen dieD zuidlijken uit
boek van Afrika, Storm - Kaap genoemd bebben. 
In die verfchriklijke flreeken verlooren wij twee 
mann en die door de goIven van het dek geflaag~n 
wierden. Te vergeefschwend~en wij alles aan 
om hun te hulp te 'kobmen; twintig maaIen wier
den zij onder ontzag<:he] ij ke b~rgen van water be- , 
g·raaven; zij verdro,nken. Orrl [chip, . dat ~er 
oud was, had veelte lijden ; ~~ het was aan aile 
kanten 1ek en b()e zeer meri fH'::.her vervolg zijn 

• .? ' 
best deed om dOe lekken te fiopi£n, bleeven wij 
'er egter de- geheele reis over nog' een bebouden., 

Onze droevige toefland duurde elf geheele da~·. 

gen, een zeer langen tijd , aIs elke minuut ons he~ 
beeld des doods voor oogen fiele. In eenen van 
die ijsl ijke nachten had een van onze 'fchepen ver
fcheiden l100d - fchooten gedaan; hoe groot was 
onze droefheid, des and~rendaags bij het aanbree
ken van den dag, toen wij, met ons gezigt de 
Middetburg zoekende, dat [chip waarop men ge

' weigerd had mij inteneemen, heczel ve niet von-
den. 
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tien. Mij verzeekerd houdende dat het in de zee 

verzwolgen was, deedik den hemel een k~rr gebed 
voor de jonge vrouw v9,n den Supercarga, terwijl 
ik elk oogenbJik (laat maakte denzelfden afgrond 

" ~oor Il)~jn graf re zulIen' krijgen. Wij hadden ein

delijk h~t geluk die Kaap, .zoo vreeslijk voor de 
zee -lieden, te boven te zeilen. Den tienden 
Augustus !tevenden wij in het gezigt van Sft He~ 
l-ena voorbij en den vijf en twintig!ten van dezelf
de maand pasfeerden wij de linie op drie honderd 
en agt en vijfcig graaden lengte. 

Ik (]oeg, geduurende de reis, nimmer mijn ge-
- zigt agterwaarcs zonder het ongelukkig [chip Mid

tie/burg in verbeeJding re zien; welk een ijslijk 
oogenblik, zeide ik tot mij~elven, toen dit ge

heel huisgezin is te grond gegaan! Ik meende hee 
laadl:e gekerm van die ongelukkige rnoeder ~ me.t 
het laatst gefcbrei van haare anne kinderen ver-" 
mcngd, re hooren. Helaas! dat ijslij k uur was 
voor hun nog niet gekoomen; het wagtte hen ill 
de haven. ' 

De vier fchepen '!tevenden in gezelfchap en 
zonder elkanderen uir her oog te verli~zen. Wij 
gOl'lgen zelfs elkaer bezoeken, als het !til weder 
'was en men de (]oepen konde uitzetten. . Als de 
wind en de holle zee die gemeenfchap belette

den, gebruikte men een ander middel, namelijk 
bet fchrijven en zenden van brieven en het wa-

2 b 3 ren 
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J'en zee-zwnluwen ell meeuwen, die oni voor 
boden dienden. 

Deeze diertjens, door de winden verwaaid en 
vermoeid, 'kwamen op onze raa's rusren, daar on~ 
ze macroozengerriaklijk enige opvongen. Wij; 
bonden briefjens a~g. hunne pooten, dan Heten " 
wij hen weder vliegen en verjo~gen hen door ons 
fchreeuwen oin hen te beletten zig op ons fchip 
te koomen nederzerten, en dwongen ben dus bp :' 

een ander re gaan zieten. Daar wier den zij 01' 
l1ieuw door het volk gegrepen en men zond ons 
die op dezelfde wijze weder rerug, met her and
woord op onze briefjens~ Die aardige list heeft 
iets ik weer niet wat liefs en redel's, dar mij als 
iY1 andere fireekem" vervoert, ef). het is eene van 
cie omfiandigheden van mijne':reis die ik mij ul
toos" met een nieuw vermaak h~inner. 

Op drie honderd vijf en rwi"~tig graaden lengte 
~n tien" graaden en vijfrien ' rfu"Aumen Noorder 

," .l. 
;preedte 'wierdert wij van eene ~ilre overvallen, 

"e_~ -
die on~ enigen tijd ophidd ~n toen was ik getuige . 
van een verfchijnzcl, dar bij de matroozen van het~. 
fchip weI ~ekend, maar voor mij nieuw was. 

Een zeer groote plat - visch van her ge/lacht 
aer roggen kwam rondom ons fchip zwemmen. 
Hij ver[child\, egter van de gewoone roggen daar
~n dar zijn kbp, in plaa~s vat:! in eerie punt te ein
~igen, ~ene ha1¥~ maftn vormde en dar ui t elk eind 

van 
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van den halven drke! twee foorren' van armen 
kwamen, die zeer lang waren en doo\" de marroo
zen boornen genoemd wierden; zij waren aan hun 
begin twee voeren breed en aaD de einden flechc$ 
vijf duimen. Men zeide mij dar dit ,moniter Zee" 
tiuiYet genoemd wierd. 

Enige uuren daarna za~n wij bij deeze nog 
twee ,a.ndere, van welke de eene bovenmaatig 
groot .door het yolk ge60rdeeld wierd vijftig of 
zestig voeten breed te zijn. Elk zwom afzonder
lijk en elk was omringd van die vischjens, die ge
meenlijk voor de haaien zwemmen en welke de 
zee - lieden om die reden loots - mannetjens ge
noemd hebben. AIle drie, eindeJijk, droegen 
zij op elk' van hunne hoornen eenen witten visch 
van de dikre van eenen ,arm en omtrenc agtfien 
duimen lang , die daar aIs op fchildwagt Ccheenen 
te fban. 

Men zou gezegd hebben dat de twee fchild
wagren zig zoo geplaatst hadden om vo~r de vei
ligheid van het dier te waaken, om hee re waaro 

fchuuweh . voor de gevaaren die her zoud.en mo~ 

gen genaaken en zijne beweegingen door de hun
ne ce regelen. Naderde hij het fchip te vee!. dan 
verlieten zij hunne post en met drifr voor hem 
zwemmende, maakten zij dar hij zig verwijderde •. 
Kwam hij te veel boven dan zwommen zij heel4 
en weder over zijnen rug wt dut hij war di()per 

13 Q t , ~e9 
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gezonken was. Dook hi} daarentegens re diep 
onder, dan verdweenen zij en mer; zag hen niet, 
omdat zij zeekerlijk onder tegens hem, aan ' ZWOill

men, gelijk ,zij hem in het voorig 'geval van bo
ven gedrukt ha,dd,en.; ook zag men hem terfl:ond 
weder naar deoppervlakte rijzen en de twee 
fchildwagten fl:eIllen ~:g weder op 'hunne posten, 
ieder op zijn hoom. 

'Geduurende de drie dagen dat de fl:ilte dUUl'de :' 
en dat 'wij onbeweeglijk bleeven, uit gebrek aan 

, wind, geCchiedde herzelfde verCchelden maaIcn , 
onder onze oogen en het gong even eellS toe met 
elk der drie zee - mom'l:ers. 

Ik had weI gewenscht dat men een derzeive' 
bldde kunnel1 vangen en dat het inij gegund ge~ 
weest war-e het op mijn , gemak,'waarteneemen j ' 

m~ar wen ik den matroozen h~ voorfl:el deed, 
7:eiclefl zij dat het eene onmog~;lijke zaak was; 
wen ik egret' twaalf flesCchen wirpo,llad uirgeloofd 
vbor deng~enen, pie daarin zou }l~l1gen, wierd 
hun ijver' opgewekt en die poogilg;» waartoe zij 
geene mogelijkbeid zagen, kwam hun nu neches 
war moeijel ijk voor, AlJe liepen zij naar de haq:'oe
nen ell elk, zig met een wapenende, fl:elde zig 
gereed om hem re fchietel1. Een Dunner, onder 
de boegfprict geplaatst, gelukkiger zijnde dan de 
andere, trof aenen vnn de drie visfchen in den 
rug; vervolgens de lijp. ui,daatende om hem eni. 

€;en 
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gen djd de vrijheid . te geeven van te fpartelen, 
[rok hij hem langzaamerhand ter zijde van het 
fchip gelijks waters. In dien fiaat deed het dier niet 
de minfie beweeging en wij twijfelden niet meer 
of wij zouden hem gemaklijk Tangen; dan naar-

. dien een enkele harpoen niet genoeg was om hem 
'Qptehisfen, te meer wijl dezelve niet diep ge. 
fchoorenwas, wierp men een vijfden - tal tege
lijk op b~m, waardoor hij frerk vast raaIm. Ein
delijk omwoelde men hem met verfcheiden kabel
couwen en men heiste hem op het ~ek: 

Hij was de kleinfie van de drie en hij kon, op 
zijne groodl:e breedre flechEs agt en twintig voe
ten haalen, op een en rwintig voeren lengte, van 
het dnde van de boornen tot het eind van d~ , 
~aert. Deeze fiaere, die dik was naar evenre
digbeid van her lijf, had twee en ~wintig duimen 
lengte. 

De bek, die eveneens geplaatst was als bij de 
rog, was ;-vijd genoeg om een geheel mensch ge;-
maklijk in,cellokken. ' 

Wac het vel belangt, het was onder aan den 
buik wit en had op den rug de bruine kleur,en die 
aan de rog eigen zijn. Men giste, einde!ijk, dar 
het dier ten minfien twee duizend ponden kon 
weegen, 

, Her had op zijn lijf een twintigtal kleine remo
ras, die overal zaren fn die 'er zoo vast op ge-

B b 5 heche 
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hecht waren, dat zij 
dier opgeheist wierd 

- wierdcn: 

'er niet af vielen toen -het 

en me~ hetzelv~ gevangen 

Enige Naruurkundigen " hebben gefchreven du 
de kop van den"" re-mora van onderen -kleverig is 

en met rimpels en knobbels als eene vijl, en hee iii 
volgens hun zeggen ,< door deez~ twee middelen, 

2:ijn lijm en zijne pumen, dat hij zig aan de an
dere visfchen vast hecht. 

" Men verbee lde zig eene dwarfche rei van 
" negenden fcherpe gecande bladen die-onmidde. 
" lijk van den wrong van de onderkaak af 100.

" pen," zege een andere nawurkUi,dige, " zoo
" danig i~ het deel, dat den remora diem om zig 
,; vasttehechten." " , 

Deeze befch'rijving is naau~keurig in hergee~ 
het- getal en d(! gedaante van :a,e getat1de bladen 
betrefr; maar- zij is daarin get~Tekkfg dar zij de
zelve o11der aan "den kop plaat'$~~ ... daar zij boven 
-op den-ieJven zij-n. Ook is de 1f~ora, als hij zig 
wil vast hechten, verpligr zig op" d(m rug te kee
ren en zig met den buik om hoog te houden. ,~, -

Ik weer niet of de twee wine visfchen, die zig 
op de armen van den zee - duivel hielden, en hem 
tot loorfen fcheenen te dienen, ook van hetge
flacht der remora's waren. Dat ik kan verzeek~ 
fell is dat zij het voor~oomen haddeil van even 
fierk op de twee einden van de armen , van w~lke 

ik 
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ik gefprooken heb ~ en van welke zij niet af gin
gen, ondanks derzelver aanhoudendebeweeging, 
vast te zitten. Ik zal egter aanmerken dat, zoo 
dje witte visfchen diezelfde plaats hebben, welke 
den remora dient om zig op de andere visfchen 
vasttehechten, dezelve ten minflen onder aan het 

I" iijf m9.et zijn en niet bove~ op, naardien het dier 
zig in zijne natuurlijke plaatfing hield en zig niet 
behoefde omtewenden om zig op zijne post vast

~emaaken. 

Het zou mij aange.naam geweest zijn dat deeze 
~wee visfchen op de armen waarop zij zaten, ge
bleven waren en zig met den grooten visch had
dep laaten van gen. Dan zou ik defl tijd gehad 
hebben om hen naauwkeurig te befchouwen; maar 
Z00 dra de eerfle harpoen gefchoten was, lieten 
zij los en verdweenf;!n. 

Ik vleide mij dat men ten minflen misfchien den 
eenen of anderenvan degeene die den twee an
deren visfchen tot fchildwagten dienden, zoude 

. kunnen . vangen; want de twee monflers hadden 
zig, ondanks al het gedruis dat onze vangst ge
maakt had, niet verwijderd. Men gebruikte voor 
de lootsmannen verfcheiden fa orten van Iokaas; 
maar het was te vergeefsch; zoo dra de hoek in 
zee viel, kwamen zij dien bekijken en keerden 

. terflond wedel' naar hunne fiandplaats terug. 
~k her'inner mij niet dar enige natuurkundige 

van 
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van die witte remora's . gerprooken hebbe; daar 
zijn evenwel nog andere reizigers ·buite.n-mij ge
weest die e~ kennis van gedraagen "hebben; ik zal 
daaromrrent DOBADU:i aanhaalen. die in do 
natuurlijke hift~i"ie bekend is door "de zeldzaamfie 
en volledigfte verzaf12eling van ;de fchaaldiereyt 
van de Antilles. Dee;§e natuurkundige had, op 
zijne laacfl:e reis, op vijf en veertig graaden Ncor
der breedte en drie hondcrd drie en dertig graaden .' 

. lengte zoodanig eene rag gezien van haare twee 
wine loorsmannerjens verzeld, die vijf en rwintig ' 
of dertig voeren lengrc mag gehad hebben. Hij 
had 'er eene afrekening van gemaah; ik had ook 
eene rekening gemaakt van de roggen· die ik ge
zi€n had. Dezelve vergelijkende neb. ik gemaklijk 
kunnen onderfcheiden dar zij va.n dezelfde fooft 

~ waren. .. 
Onze overtochr leverde niets ' ie~r aanmerklijks 

op dan de cegenwjnden, . door w~~ · wij aanhou
dend geOfngerd \~Jjerden. Wij ~~rden zclfs op 
drie en dertig graaden breedte, weder door eenet1 ,_ 
woedenden norm overvallen. De vrees dar ·onze ,", 
reis re lang zoude duuren deed het rantfoen wa
ter voor al her yolk vermin deren, . Den vierden . 
OCtober zeilden wij in h~r gezigr van de eilanden 
Corvus en Floves voorbij, welker kusten wij op 
den amand van eene fnaphaan- [choat langs fie. 

ven4en. 
/" 

De~ 
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Den negenden \\an dezelfde . maand vie} een 

man in zee; · her was onmogelijk hem te redden 1 

zoo ontfiuimig was dezelve. Deeze ongelukkige 
wierd in eenen oogenblik tot op eenen grooten 

. afftand 'weggevoerd. Hij reikee ons de armen coq 

~aar de winden dreeven oDs mer geweld voon. 
Wij ' flP~eeen , verfcheiden ledrge vaeen en enige 

hoender-~ hokken in zee; maar ' die kon niee fpoe
dig genoeg gefchieden en al hadd' hij enige van 
die zwakke hulpmiddelen kunnen bereiken, zou

den wij zijne doods - angfien flechts -verlengd heb
ben en hem twintigmaalen hebben doen fierven. 
- Den drie en ewintigfl:en Oa'ober oncmoeteden 

wij ewee kleine ftatifche fchepen, die van de zou
.ten visch vangst kwamen; wij kogcen eenen go-e
den voorraad; voor onze geheele vloot en die c'oe:
voer kwam zeer weI van pas., wane onze pro
viand was merklijkvermfnderd en wij hadden ze
derc langen eijd , een zeer l1eg r voedzel. Deeze 
t.wee visfchers , .die naar .Bayonne gongen en bijA 
gevolg V0 0 r ons in Europa zouden aankoomen, 

namen onze brieven med~. Ik nam deeze gun
il:ige gelegenbeid . waar om mijnen nabefl:aandeil 
en mijnen vriendcn in Holland kennis ee geeven 
dat ik binnen k~rr fiond r'huis te koomen. 

Den dertigfic;n zagen wij verfcheiden fl:ukken 
van een fchip, onder andere eene bijna geheele 
mast die eegens ons [chip aan dreef. Die droe

vig 
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vig fchouwfpel kondigde on,$ nnn dat 'er wedel' 
een ongeluk gebeurd was in den laat~etl fiOTin. 
Ejndelijk den eerfien November ol1twaarden wij 
de Europifchekus~en en wierden aanhoudend 
door tegen.winClen '"geflingerd tot aan den monel ; 
van het Kanaal, daar wij ble~ven liggen mer 
meer dan twee hond~rd fchepea ' uit aUe de dee
len der waereld koomende en die daar zoo weI 
als wij door tegenwinden wierden opgebouden. ;· 
Maar hoe groot was onze verwondering toen wij 
het fchip, dat wij meenden op de bank van di~ 
guiltes met man en muis vergaan te zijn, de MiJ-

. de/burg, onder derze1ver getal herk~~den .. In mij-
ne groote blfjdfchap wilde ik e~n' floep nee men 
eu naar hetzelve toe vaaren; ma,ar , de zee was te 
hoI V00r een zoo klein vaartu{g; geen matroo! 
zou mij hebben willet), 'roeijen . .:: -De zee fiond ijs
lijk. De ongelukkige Mi4de/bf/:l'g fcheen mij toe 
nog ong'un!l:iger te liggen dan wijipet [chip [cheen 
mij tOe zeer geteisterd , te zijn.; ~7t was een zie
ke, welken eene infiorting onfeilbaar zou doen , 
verloren gaan, droevig voorgevoeI, dat niemand~·. 
met mij wilde deelen en welk bet noodlon nog 

, dien eigen dag moest bevestigen. 
Naauwlijks waren wij het Kanaal ingezeild of 

claar kwam eene dikke mist op; zij wierd elken 
.oogenblik dikker , en da!lr onrfiond een allerhee
vigfie wind , hij nam zoodanig toe, dat nocb de 

konst 
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komt van ohze" zee ·;lieden, noch het behend7gst 
heflier iets tegens deszelfs hevigheid vermo6ten. 
Wij zagen Qtis van golf tot golf en door verhaasre 
fprongen naar dr rotfen afdrijven. NaauwliJks 
konden wij elkanderen onderfchl::iden; overal 
heerschte eene dikke mist, even als of de heme! 
onzen noo'd voor elkande;en hadde willen ver-". 
bergen ~n ons het fchou wfpel fpaaren van twin-

,tig fchipbreuken. Wij hadden niet -aileen de bran
cling te dugten ,. ma~r wij hadden ook nog te vree
zen tegens het een of ander fchip te ftooten; 
want het Kanaal was 'er geheel mede bedekt. Ill: 
kan niet beter een denkbeeld geeven van de woe
de der winden die ons bieftormden dan met te zeg
gen dat onze zeilen, fchoon opgerold, in lappo:il 
wegwaaiden. Deeze reis zag ik mijnen dood als 
onvermijdlijk aan en ik wagtede dien fHlzwijgen
de af. Toen ftootte de Middetburg 'Jp 2" kust 
aan ftukken en de man en de vrouw en dp kinde
ren kwamen alle om l}er leven! Toen verg-cmgen 
twintig fcbepen, die tot het onge I uk had den te
gens elkanderen of tegens de !Otfen te urijven. 
Een ander fchip van on'ze vloot, 'Holl.md, vcr
loor zijn roer, dar door eene golf wierd wegge
-flaagen. De fp eC:' Jpop van de winden en de baa
ren geworden zijnde, en buiten ftaat van zig te 
ben-uuren , deed het ons nood- feinen, op welke 
wij door nood· fein~n andwoordden. Tot over-

maar 
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maat van ramp bverviel ons .de nacht midden ' on
der het laveeren met ons befchadigc;l W~pr. , Bet , 
fchip Holland deed nog verfcheiaen "!1~od - fchoo-" 
ten en toen qe dag aankwam, zagen wij het nier 
meer; ik heb " iecl"ert vernoomen dat dae fchip ' ; 
door een onbegrijplijk wonder in eene EngelCche 

,haven dreef en dus gered wierd. ; Wij voeren het 

,Kanaal door en il:eeds door de.n fiorm gel1ingerd 
, worden de , naderden wij het eiland Walcheren, :' 
,daar wij in het gezige van het lan~ het anker wier
,pell; maar weldra brak dit anker en alle die wij 
vervolgens uirwierpen aan fiukken; wij moeseen 
Dog eenen verfchriklijken nache uief1:aan mee tus
[chen de droogten te laveeren. , Hoe bekwaam 
OJ1ze fchipper ookwali, durfde ~ij het egrer ni,ec 

,waagen met die weder ' zonde'JJ ' eenen 160es aan 
boord naar binnen re teilen. ~e haven - meescer 
IN TAN ~ E R,. uit def1:ad onzen', Dood gezien heb
bende " was frout genoeg om;J~ ,eene floep te 

,gaan en' ons doof.duizend gevaar1-:1U1 p te koomen 
,brengen. Hij legt ons aan boord, koomt over, 
,neemt ,het bef1:uur van hee fchip op zig en breng2:,' 
ons regt voor l7lisjingen. Wij wierden 'er door' 
zulk eene zwaare vlaag naar toe gedreven dae wij 
op het land aan liepen, zonder dar her mogelijk 
,was ons daar af te houden. Ik was in de kajuir ; 
ik hoorde roepen: Wij zijn 'Jler/oren. Ik vlieg 
op het dek. Wij raakeen indedaad grond; maar 

he~ 
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bet gevaI wilde dnr }Vij op eenen mjk - grond ge~ 

raakt waren; zoo _ wij vijftig fchreden laager ge~ . 
weest waren, zou het fchip aan ilukken geiloten 
hebben. He! fchip wierp zig op zijde en wi} 

-_ brag ten den nacht i~ deezel1 toeiland door. 
. Toen de dag aankwam was het weder meer beq 

~aard; twintig iloepen kwamen ons, toen wij 
wederv'lot waren; boegfeeren. EindeJijk kwaJ 

men wif op de re-ede voor l7lisfingen, claar wij 
het anker wierpen, . dar vrij gevallig was, naas~ 
het fchip de Held Woltemade, hetzelfde fchip, 
111et welk ik naar de Kaap de Goede Hoop was uit
gezeild en dat de Hollandfche Gost - Inc1.ifche 
Maatfchappij van de Engelfchen weder had inge
kogt, die het, geli~k men we'et, genoomen had
den, tden het van de Kaap naar Ceylon vertrok~ 
ken was. Denzelfden morgen kwamen de Com
misfarisfen van de Maat[chappij aan boord ; een 
derzelve bragt rnij brieven die van Amflerdani 
kwamen; het waren antwoorden op de rnijne, 
welke ik in zee aan de twee visch - fchepen had 
~fgegeeven. De Heer TEMMINCK had mij aan 
de Bewindhebber.en aanbevolen, ik otltvong aile 
beleefdheden van hun en-rnijile kisten wierden 
niet geopend. Naauwlijks was ik aan land of ik 
huurde eene fchuit, met welke ik rnij aanfronds 
tue t aUe mijne goederen naar Amflerdam begaf; 
ik gong mij in de armen van mijne goede vrien-

y. Ded. C c deri 
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den BOERS en TEMMI N~K werpen. En'ige 
dagen daarna vemok ik naar Pafys, ,Gair ik' in 
bet begin van January des ja-ars 17£5', na een af
zijn van vijf jaarel1, aankwam, den eenigflen tijd 
van mijn leven ', ' dIe voor mij waarlijk weder te o 
wenfchen zou zijn, den eenigften ,ten minften, toen 
de laaghartigheid der menfchen mij niet hceft 
kunnen bereiken, toen ik en hunne onrechtvaer
digheden, en hunne weldaaden, en hunne tyran- :' 
nieke overheerfching veilig heb kunnen tfotfee-' 

reno 
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VA'N DE VOOR1I'ERPEN VAN NATUUR'; 

LIJKE HISTORIE, DOOR LE VAIL

LANT OP ZIJNE REIZEN WAAR

GENOOMEN; 

GERANGSCHIKT NAAR RET 

i;; .• J. .' .. . .-

· $ysthelJlt1 Natura: Lin14a:i edit. Gmelin, Lip/. I78~1. 

M A M MA L I A • 

. §jmia Sp~inx, Baviaan, Dee! I, bladz •. 306• 
Simla Cercopythecus, langgefl:aert.e Aapen of Meet

katten, II, !1. 78. 
Simia Cercopythecus, langefhierte zwarte Aap ofMe~r~ 

kat, V, 214. , 

YefPertilio aurHus, nova fPec. lIut var.; geobrde Vle~ , 
derrnuis , V, 196. , 

IJlIyrmecophaga Capenfls, het Aardvarken , III, ISS, 
V, 303. , 

Rhinoceros bicornis, tweehoornige Rhinoceros; IV ~ 
174, 3!1.2, 356, 362, 366• 

Elephas maxim us , de Olyphant, I, aco. 
Elephantis maximi varietas, Poeskop Olyphant J 

Ill,. 312. 
Phoca 'Vitu/ina, Zeekalf, I, 47, 49. 
Phoca leonina, Zee -leeuw, I, 47, 49. 
Canis familiaris forus, wilde Honden, 1, 191:. . 
Canis Hyena, gefireepte Hyena, gefireeptelW olf, V, (l. 
Canis Crocuta. gevlakte Hyena, IV, 259; gevlekte 

Wolf, V, 6. 
Canis • ••• , Straudwolf, V, 6. 
Canis mefomeias, Jakhals, 1,319, IV, 26i. 

C C 11 p;,. 
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Felis Leo, de Leeuw, V, 169. 
Felis pardus, de Panther, I, 61, n,. 3M ~,IV, 81 ~ 
Felis pardalis, de Ocelot, I, 68. ,. 
Feli$ •••• '. nova /pee. ellZ Caraea!? wilde J{at, 

IV, 223. ~ 
F/verrtB varice'/pei:!es, Muishonden,III ,!l~9, V, 197. 
Hy/lrix erifJata, het St kelvark~n, T, !lS:~, 255. 
Seillnlf, nay. /pee. Aguimp; [oort van Inkhoora p 

V, 196. 
Dipus cafeI', S-pringhaas, groote Gerboa, IV, 270. :' 

Lepus • .... nova '/pee. Toode gat haas, IV, lc6, 165. 
' . • • • ••• noya /pee. Haas meteen vagr als een 

Konijn, IV, 165. 
Hyrax Capenfis, Das, Klipdas. Ill, 212, IV, 106. 
Catnelopardalis GirajJa, de Kameelpardel, de Gi

raffe, 11, 253 " IV, 20'8, V, r83" " 
Anti/ope /eueophtfJa, bla~uwe Bok" 'blaauwe Antil~ 

pe, Tzeiran, I, I14. ' 
Antilope dama, SteenbO'K ' gazelle;; m, 2!2&' • 

. AnJiJope dama variet. grijze Bole $ III, 135. 
Anti/ope pygflrg;~, dt! Springbok i :,de Pronkbok ~ de 

fierlijkeGazelle, de Trekbok, W:~64, 296,11. ' 
t' !lO4 ' 28'7, III-, <!i.S8, IV, 196 , LY, 343· 

Antilop-e bttbatis, het Hartebeest, q 'iIc9, 180', II,9. 
Anti/ope Gnu, Gnou, 1,274, n, 20'9· ':\ ' 
Antilope Oryx, de Pa[an, III, 319, V, 69. :-
Anti/ope oreotragus, Kalnfi, Klipfpringer, HI, 134,30'1. ' 

' Antilope orcas, Elantdier" II, 295: Elant - gnzelle 
Canna, IV, 80'< 

'Anti/ope fcripta, b?nte Bok, J, 10'9' 
Antilope/Y/vatiea, Boschbok,I, 160, 190', !23o,II, 2O'g. 

Anti/ope Stt'epfieeros, de Koedoe ~ I, 26J, 297, de 
Condillilla , IV, 69. ' 
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Anti/ope Grimmia, Duiker, III, IS5. 
Anti/ope Pygmr£a, No'emetjes Gazelle, II, 217. 

A nti/ope eapreo/us, nova '/pee., Reebokken, I, 103. 

Capra hircus, Geit, II, 72, IV, 344. 
I Qvis aI'cis, Schaap, II, 71 . ' 

' 13qs Taurus, Stier, Koe, II, 68. 
I- 130s Buba/us , deo13uffc1 ~ I, 166, 169, ~V:, '2.7~. 

Equus ajinus, nay. var. wit1le Eze!, graauwe Ze. 
, bra,lV~ 348, V, 199. 

Equus zqbra, de Zeb ra , geflreepte Ezel, IV, 69· feqq. 
Eqtlus Quagg3,.deKwagga, wild~aerd, IV, 348.feqq. 
H ippopotamus amphib!us , Hippopotamus" RivJer-

paerd, II, 165, IV,. 146, 19J2. 

Sus .!Ethiopicus, Afrikaansch Zwijn, breedfnuitig 
Varken , V, 16z. ' , 

l'hyfeter macrocephalus , Cachel ot, I, 42, Ill, 228, 
y, 37(. 

A 'Jl ES. 

Vufttlt" P ercnopterus, ,Gier, I, 79. 
Vultur P ercnopterus LEg)'pth!S, Gier van 1!i':gypte ~ 

witte Raaf, IV, 114. • 
Vultur. . •••• wi,ttl! ~raai, III ~ 308. 
Vultur .•.••.• nova !pee, Gier, V, 298. 
Valttlr • , ' • •••• ,nova fPe c, Curbivau , RinghaJ".. 

Kraai, III, 318. _ 
Falco, Serpmtarius , de Secreta,ris, IV" 1 &2. 
Falco Haliaetos, Visch - arend, nov· J)ee. Vocifer ~ 
, I, 18f, , 190~ 

palco ni/us, Sperwer, III, IZ'? 

Falco. ' •• nova '/pee • .Arendjen met eene kuifp' 
, " JI, 21-8. ' ., 
Falco • ~ova !pee. nieuwe foort va~ Arend, I, 3S2~ 

Cc 3- Fa}-
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Falco 
IV, 272. 

no)!a fpee. de Klaauwert (de Griffard) 
t 

Falco: .• an nell" fpee.? kleine ge~u~fde Valk ~ 
V, 37S. . ' .... 

Lanius infau/lus? nqlltl ;Pee. Rotsmeerel, TIl, 106.
Pflttaeus viridis, 'nova ;Pee .. groene Papegaai, 1,3°5. _; 
Pflttaeu-s •••• 'l!0lla fPee. kleine PapegaaitJens nieu-

we [oort, IV, 148.' - " 
:tJuceros Rhinoceros, no)!. fPee. Calao, Rhinoceros-

vogel, II, ~276. :' 
I f:oracias Senegalenjis, S tr~asburg[che Gaai van Se-

. negal, V, 46. ' -
Buceo Capenjis, Baardvogeltjen, 1,257,308, IV, 257; 
BtI,eeo c1ubius, Barbican, IV, 353. 
Cuculus Pet/a, Touraco, I, 149, II, 276. no)! • 
• yay. V, 162.. ' 

Cuculus BrajiJienjis, Couroucoucou, I, 2a9. 
Cueulus auratus. goudgroene l{aekkbek, I, 308, 

II. 316. ' : 
Cueulus indicator, var~ ' Byen vef,aader, Honigwij .. 

zer, I, 330" - y 

Cueulus ' . " ••• " no)!. ;P~e. de .sdhreellwert, I, 308. 
Cueulus , • ••. ' <, nOY. fpee. nieuvYb'-foort van KQek~ 

, - & 
koek, II, -209. "" 

Picus ' • •• : •• no)!. fpee. Specht 'met een' groen~ _ 
achtigen buik, In, 134. :', 

Ricus •••• , • fpee. nova laut rara, Rots·fpecht, 
V, 361. . , 

.I1Jcedo ••••• 11011. bec.Jagt·vogeltjen, I, !l.Z9, 
II, 2018. 

Merops Ntibicus, roozenkleurde Byen· eeter, V, 46. 
Merops ••• " • no)!. fPee. Byen - eeter met een>. 

gevorkten fiaert, IV, U3. 
Ce-
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Certhia flaveola. Suikervogeltjen, III, 12.3. 
Certhia flaveo/a, non ./pee. Suikervogeltjeh met den 

purperen bals, I, 229. 
Anas marila, Berg - eend, IV, 79. 
,l./nas anfer, wilde Gal1s, V, 360. 
Alca impennis, Pinguin, Magellaanfche Gans, I, 47. 
Aptenodytes ehryfoepme, [J:lrin~ende Pinguin, ge-

.<," kuifde Pinguin, V, 374 .• 
. Diomedea exulans, Albatros, III, J 29. 
Peleea1!US onoerotalus , ·Pelikaan, III; 129, V, ~60. 
Pelectli1Us Basfanus, witte Gek, II!, 1!l8. 

Pelectmus aquilus, Fregat - vogel, Ill, 129 •. 
Plot us Anhinga, . Anhinga, Siangcnhuls - vogel; 

HI , 176. 
Colymbus criftatus, gehool11de Duiker, V, 374. 
Larus tridaC1ilus, Meeuw, III, 128. 

Sterna Zee · Zwaluw .. JI-I, 128. 

Rhoenicopterus ru'er, Flarnings, I, 141, III, 1126 ~ 
V, 360. 

At'dea nir;ra, bruille Ojevaar, V, 360. 
Ardea nyC1icora.)fJ, Na{;htraaf, V, 360 • 
.tJrdea purpurea, purperen Reiger, V, 360 •. 
./frdea major, gekuifde Reiger, V, 360 • 
.tJrdea cinerea, gemeene Reiger, V, 360. 
firdea cocoi, kleine witte Reiger, I, 176: 
Ardea .herodias, groote Aigrette, I, 176. 
Tantalus Ibis • •• nov. '/pee. foort van Ibis, III, '2!l7. 
Seolopax totanus, Waterfnip, II, 343. 
Futica atra, Meerkoet, II, 343. 
Fulica Porphyrio, Poule Sultane, Purpervogel, 

V, 375. 
Otis • ••••• nov • ./pee. Kwartd met drie vilt. 

geren, I, 9~. 

CC,," O/f.s 
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Otis. . , ••• nov./pee. Trapgans, 1I, 204-
p tis Tetra'x nov. fPee. klefne Tr(',pgans, II, :3'17. 
Otis Rhaad? Trapgans, n, 2~8. '_ , 
Struthio Came/us , ~truisvogel , ,~I, 22.2- ,'S2.'S, Ill, IlS. 
Numida MeJe'agrir, Pintade.s, Paerlhoenders, I, 

1257, 259, IV, '269'~ 
T etrao !J.qnafla, Haz~lhoen ~ II, 33~, Ill, 259, 

270, IV, 7r. 
Tetrao eoturnix , Kwartel, I, 90. 
Te.trao ••••• roo de Faifant, I, 160. 
Columna j>alrttJJYuS , foortvan R~ngduiven, no"). VtV\r !. 

V, 41. 
Sturnus eapenfls? koperkleuri ge Spreeuw, I, 229. 

Turdus meru/a, Meerel, III, 123' 
Tur-dus meru/a, nay. /pee. Meerel met een' or~,nje,> 

kleurigen b uil<, II. 276. , 
Emberiza pafadiJea, nov. /pee. n~uwe foort van 

vy eeuwtjen. II, 304. , 
Emberiza jel'etla, klein :pominikaa,ner ' Weeuwtjen, 

IV, 353. ~ 
Emberiza longieauda, Weeuwtjen hiet roo de [chon· 

der-vl"kken, V, 178: '::"., . 
1!I'i;gil/; g1't1natilJa 1 Grenadin, N};;&7C!. , 
Mufcieapa : ••. .- nOlJ./p. Vliegetiyanger, I, 344, 

~"
Caprimu/gfis, 170)). fPec. Geitenmelker'~ X, 307. 
Spec. non deftnita , de Uitlagcher, II, ~i'2, N, ,257, 
~pec. non deft'll. Republikeinen, . V ~ 3II, 313. 

AMP ~1 1 B 1 ~. 

Co/tiber cerafles, EoorI'l '- rnannetjen, IV, 316. 
Cp/uber Naja, Koper· k~el, B,riljJang, II, ll.3~ ~ 

Ill, 203, IV, 316. 
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CO/fiber " fPec. indef-. Pof- hader (Pof· adder?) , 
IV, 316. J 

PIS C E S • 

.Blennius capenfis, Klipvisch, I. '1.7. 
Echeneis remor(l, Remo1'a, V. 394. 
Sparus pag,'us, de Rooman, I, 2.7. 
Labrus •••• Steenbraasfem, I, 23 • 

. Scioena umb,.;, de Stompnelfs, I, l8. . 
Lophii/s'pijcatlJrius, TESTAC~UM, de Zee-duiveJ, 

V, 3!'P, 394. ' 
Argonauta Argo, Papier~n - Nautulus, 1m, 12.7. 

V E ~ ETA B ILl A. 

Sa/icornia, ' Zoutkruid, V, ~8. 
Salvia • •• Salie, V, 341. 

'Cucumis prophetarum? kleine gedoornde K~mkom~ 
mer, iv, 144. . . .,\\~ 

'Ho!cus Sorghum, Kafferkoorn, II, 2II. 

Protea arborea; ';Y agellboom, I, 2.26~ ~ ~ 
Protea argentea, I, 82. • 
CijJus vitiginea, Boschtouw, BaviaanstCluw, II ,- 2.16. 
Chet'iopodium •.•• Ganzenvoet, V, 58 • 
.[.,ilium, •.•• nov. fPee., IV, 114. 
Lilium • ' io • • nov. fPee., IV, 371. 
Aloe diehotoma, Kokerboom, IV, H.7. 
Faguf fylvatica, Boekenhout, II, !lI5. 

Er,tphorbium 1IIeloformis ? Wolfsmelk met meloenrib
ben, IV, 75. 

Euphorbittm •••• nOJi. fp ee.? groote Wolfsmelk, 
IV, 75. 

Euphot'bittm •••• nov. fpee. Komkommervormige 
JVolfs~elk, IV, 80. 

, , "0 .' , C c 5 EtI-
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Euphorb-ium •••• "ov. [pet. ~ rupsvormige Wolr~. 
melk, IV, 337. \' 

lVlimofa ni/otiea, I, 138, ~74, II, 204" IV, 166. 
Mefembrianthemum, •••• Midd'agbl6em, V, 58. 
Geranium J)'inoJum, dQorna<;htige Ojevaarsbek, IV, 3. 
Geranium J)inofom ,. ·ali,a J)ec! andere foort van doorn~ . 
, achtige Ojevaarsbek, IV, 336; ' 
Lichen • • • • . geel IHosc h , II, ;!J 15. 
Noy. J)ec. indefil1. Stinkhout (* ), I, 18i, II, '2U. 

, Spec. indefin. Geelhollt, 1I, ZI3. 
Spec. il1dejin. Roothout, II, !H3. 

:. 

Spec. indejin. Boschjesmans -, gras, IV, 139. 

(') Dit Stinkbout ~an de Anagyris f~etida oieL zjjn. 
dat een kleine firuik is, die in Langued.oc wast, Doch 
ook het Stinkhout val) Ctl'J'el1ne door ,B A R R ERE hoeder~ 

tirbor foetida I'll/cis ' jugtlandis folio ,. jt"uftll maximo ge. 

naamd; dit is (voigens F O'R S T II R ) ' een' kleine bOou',.. 

die VQornamelijk tot hoepeIs diem 'eb zal ' dus cene oob~ . 
. ' "'-1 

fchreven foore zijn. :i. 

B LAD. 



BLAbWI1ZER 
I 

DER VOORN AAMSTE ~ AAKEN. 

A. 

. Aap eet des Schrijvers 
.< ,I: verzameling van i nfekten 

op, hij gaat mede op reis, 
Deel I; bladz. 4, 12.1, 

ziJnekuuren, 123, aan
merkingen over dat. dier, 
III, 16, hij fleelt eieren, 
32. 7, aart van dit dier, 
32.8. 

Aap van eene bijzondere 
foort gedood, V,2.14' 

. Aapen , I, 306. 
Aaptn C gefl'aerte) gefcho

ten, II, 1279, befchreven, 
2.80. 

Aardappel in Afrika groei
. jende, II, 75. 
Aard - varken eene foort 

van MiereR - eeter, III, 
185, V, 308. 

Aard - wolf, IV, 2.60. 
Agaaten met figuuren ge

vanden, IV, 146. 
Agter - bruintjes hoogte, I, 

2.74· 
L!guimp eene nieuwe [oort 

van inkhoorn, V, 196. 

Albatrosfen, III, 12.9-
Aloe dichotoma, IV, 12.7.' 
.Am:mdelboomen, II, 2.15. 
Aigrette ( groote) ' I, 176 • 
·Ambagtslieden bij de Hot-

tentotten onbekend, II, 
.64' 

A'methyst (valfche) IV, 
146• -

Allhingas, twee gefcho
ten ,.III, 176. befchrij. 
ving van dien vogel, 
178• 

A:ltmiqua • land , I, 14i, 
vrugtbaarheid van het
zelve, 145, 146. -

Anijs - wortel, U, 75. 
Arend van eene nilluwe 

[oort, I, 332. andere 
ni.euwe [oort, door den 
Schrijver Ie Gtiffal-d '-ge
n0e'md, befc1{reven, IV, 
2.712• 

ArendeD', hoe zij op d{!s
fenjaagen, III, 3(i)7. , 

Arendjens met eene kuif, 
II, 21B. -

B. 
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B. 319. historie v:ln dat gao 
~in, 3!1.o. 

Baai· Fals ', I, 80. Baviaan, ziet Aap. 
Baai van St. Helena b~ Baviaanen -op ' den Tafel-

fchreven, V, 376. , berg gevonden wordenq 

13aard riuttigheiCLy.:Hl 11en- de, I, 73. 
zehren te laatenzroeijen, Baviaansbel'g, lIT, rS4:' ,: 
n, 13. Baviaan~touw, of Bosch-

Baardmannetjens, IV, 257. touw, wilde 'wijngaard 
13a'ardvogeltjen van cen~ genaamd, II, 216. 

onbeke:lde foort, 1,308, BECKER een volkplanter; ' 
< Baardvdgeltjens , 257. zijnegastvrijheid, III,52. 
Baden (warme ) befchrij- Begravenisfen def Kaffer~, 

ving derzelve, 1. 119, 1I, 264. bij de Botten-
III, 32. to tten, II. 80. 

Bakkelei· osfen; befchrij.- Berg-eend wijst den Schrii-
ving van dezelve, IV,98. ver water " ILl, 206. 

llak-oycn; legering aa'li die Berg', eenden, IV, 79,. ' 
plaats, III, 225. ' Berg· fivier (kleine) If-, 

13arbican van Barbarije, 349.,~ Ill, 172.. zij 'valt 
IV, 353. in de baai van St. He. 

Bastaard - tIottentotten ,I, /eni ~';.r, 376. 
279; hunne oorrprong, BE.RNF&.1~" een weglooper, 
II, 119,' karakter, 120 ontm~~,IV, J54.moei-

• en yolg. hu.nne talrijk- jelijkhe'den die hij den 
heid, h5. 'vier derzei- relziger veroorzaakt ';' 
ve in de legerpJaats ver- 157. fchiet een I{am~e~: ' 

, b~rgen gevonden, III I. parde), Z71. 

BASTE i (Klaas en Piet) Befnijderiis is bij de Kar
in de wild ern is ontmoet, fers in gebruik, II, z5~ 
III, 298, zij helpen den Bezitneeming van grond 
reiziger uit verlegen- hoe die aan de Kaap r,e:
heid, :l0o. hunne zuster, ' fchied, III, 37. 



'}Her, welk bier aan de Kaap 
gedronken wordt ~ I,.~8. 

Binden een algemeen ge
neesmiddel bij de Hot
tentotten, I, goo. 

. Blaauwe bokgefchoten, I, 
lJ4. befchrijving van dat 

'<lier, I IS. ' 

Blindheid· vrij ,.gemeen in 
het land del' Kabobikas 
en waaiom, V, 52. over
eenkomst van dat land 
daar omtrent met E'gyp. 
te, 59. 

Bfoemen; zeer fraaie door 
den Reiziger gevonden, 
IV, 84. door konst ge· 
maakte ~e Parys, 86. 

Bly, rivier, ~I, 287. 
Boekenhout, II, ~I.j,. 

Boeren van de Kaap. Zie 
Volkplanters. 

BOERS vertrekt naar Hol
land, Ill, 97. ' 

~oog. Zie Schieten. 
' Boogen der Hottentotten, 

II; 61. 
Bokken - yeld, II, 344, 
' III,69' 

Bontebokken, I, 109. 
Bot-rivier, I, 107. 

Boter door het rijden ge
maakt, I~ 247. 

Boter- riY/er, I, 107. 

Bougineezen aan de Kaap J 

I, 88. , , . 
Boschbok gevangen, 1,191. 
Boschmannen , welke foart 

vaa volk zij zijn, II; 
304, g06; ell i ge derzel
't'e op de V~L1gt gedre. 
ven, goo. gevegt met 
eellen, die gedood wordt, 
322. zij lteelen de os
fen van den reiziger , V, 
216, die hun wederont
noomen worden, 234, 
zij tasten hem aan, 241. 
zij fleelen des S chrij vers 
osren, V, 36g, twee 
derzelve gedood aid: 

Boschmans . gr,as, IV, 139. 
Boschmans· rivier, I ~ 248• 
lIoschtouw, II, 216. 

Brakke -r;yier (kleine) I, 
141. 

---- (groote) 
ald. 

Brand, diein de fegerplaats 
van den Schrijver uit den 
grond fhat en hem in ge. 
vaar brengt, V, 287. 

Brand- kraal, IV, 132 .

Breede r;yier, I, 119, II, 
349· 

Breuk van eenarm,hoe door 
tie 
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de Wilden ' verbonden, 
V, 2.39. 

Brilllang. Ziet Koper - ka
. pel. 

Bron (mineraal.e) IV, 250. 
Buffel door Le~uwe'TI ver

feheurd, I, 309. ont
moetingen met dat din, 
I, 166, 195, enige ge
fehoten, 169, 180'; Be
fehrijving van dat dier, 
181, enige ge[ehoten, 
2.16. kudde van die die
ren ontmoet, IV, 2..72. , 
twee ge[ehoten, ,,2.0. 

Bu(fe/jagt - r i pier , I, 12.7. 
Buffel- ri)'ier , II, 338. 
Bijell - eeter met een ge-

vorkten {raert, IV, 2.!:!'S' · 
roo'zenkleurde, V, 46. 

Bljenverraader; I, 330, 
is verJ{eerd onder de 
koekkoeken gr-plaatst, 
331 • 

x. C. 

Cachelot die uit het water 
opfpringt, I, 43. groat
te van dat dier, i, 42., 

r doet een [chip bewee
gen, 43. een op fl:rand 
gevonden , III, 2.'~ 8. die ' 

veel traan oplevert., 23d~ 
~cele in de Saldanba en 
St. Helena; baai gezien, 
v, in: 

CAILLE (DE LA) berispt, 
I, 16. . 

Calao; nieuwe [oort, II',. . 
2.16. : . 

Camis; komst van den rei
ziger aan dat gebergte ; 
IV, 39. koude op het~ 
zelve geleden, 4.0 , 47. 

Chenopodium of Ganzen
voet wordt in Zuid
Afrika gevonden, V, 58. 

Comedie .op de Kaap door 
officreren ge[peeld, III, 
In/e~a. X. 

Condbr;' zijn befl:aan is, 
twi}felaehtig , V, 2..99. 

Con/ftf;J'ltia, 1.76. k/eifl COI~

jlanlio , 77. des Schrij-:
ver~~'thaal aldaar, liT, 

5°· '~'" 
Conflapet eene wooning, 

II, 342.. '. 
Corbivau, Gier door den 

Sehrijver aldus genoemd~ 
Ill, 309. 

Couroueoueou, I, llllg, 

D. 



D. 

Dagha, eeoe plant die de 
HOlrentotten rooken , is 
de bennip, II, 63. 

Dans van de Hottentotten, 
II, 90. 

·Dasren, III·, Z l!l. 

jj/ils[enberg, III, 154. 
Das(en -e;iand in de Sal-

danha - baai, 1., 44; me
nigte' vim vogelen daar· 
.op, 46. ' 

Didi'ic eene foort van 
Koekkoek, I, s08. 

Diepe riyier, I, 1I9, z27. 
Dleren met gerpleten hoe

ven en boornen zijn 
doorgaans vreesachtig, 
I, ,8~. 

Draai riyier, IV, 271. 
Drakenftein geeft goeden 

wijn, I, 17, 83, III, 
69: 

Dranken ,aan de Kaap ge
bruikt wordende , I, 78. 

Drooge riyier, I, ~ 59. 
Duiker ( ge hoornde) of 

fpringende Pin~uin, V, 
374· 

Du; velsbet'g is een gedeel
te van den Taft/berg, 
1, 7S. 

])uiyenhoeks riyier, I, 129;' 

D wars - rivier, III, Z2I. 

Dije wat bij de vogelen is, 
I, Voorr. XXIV. 

E. 

EI"ant gefchoten, II, !l~)5; 
Elan d' - gazelle of Kanna 

gerchoten, IV, 80. 
Euphorbium (groote ) IV, 

75. de Schrijver pro eft 
het vergif'tigd fap, IV, 
76, 88. hoe men 'er pij
len mede vergiftigt, 76, 
hoe water, om wild te ' 
vang~n, 77. aanmerkin· 
gen over dat vergrft, 

9°' 
Eupho,-bium met meloen-

rib ben , IV, 337. 
Euphorbitlm (rupsvormige) 

IV, 337. 
Euphorbitlm (komkommer_ 

vormige) befchreven; en 
" . 

afgebeeld, IV, 8S. 
Exter door eene Dang ge

dood, zonder dat de vo
gel gebeten fch eeu, III, 
74. aanmerkingen over 
dar geval , 76, en very. 

Ezel (geftreepte). Zie Ze
bra. 

Ezcl 
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Ezel (witte ) befchrijving 
van dat dier , IV, 348, 
jagt op denzelven V, 199-

Gastmaal; walglijk _ gast.: 
1<Iaal bij van der West~ 
huize-n , IV,. ,30. . 

Gatwits. ·!.11J/;r, I, 13S• 
Gazellen; groote jagt op 

die dieren ~ IV, .'340 • 

Feest dot'lr den Schrijver Geelhout. II, 212. 

F. 

aan zijne Hottentotten - Geiteo:van Afrika, II.- 72~ 
, gegeeven, I, 215. Geitenmelker gefchoten, 
Inuit van de kleine Ntl11Ia- I, 307. 
_ kas, waarmede men de Gekken (witte) m:; 

echo nabootse, IV,96. u8. 
Franfche Hoek levert vrug- Geneesknnde der Conq.: 

ten en wijn enz;, 1,83' kas, II, 78._ 
ill, 33. Gercf11itlm met groote bloe-

Franfche vlugtelillgen heb- men befchreven, IV, 3' 
ben zig :tan de Kaap ne- Ceranifen met zeer lange 
Glergezet, I, 84. doornen, IV, 336. 

F regatvogelen, III, 129. Gerb-q~ (groote) gevau-
Fret, eene foorl! van fret ge1h IV, 277. 

geVangen, V, 197. Geve-~t van h~t fchip, 

G. 

Gaai ( StrnaspurgCche ) V, 
, 46• 
Galgebosch, I, 246. 
Gamka rivier, II, 337. " 
Gamma- riyier. tie Leeu· 

wen -rivier. 
Gamtoos -ri vier, I, 227. 
Ganzen - voet. Zie Che119-

podium. 

waif.rop de Schrijver was 
me(e~1l Eilgelfchen Ka-

" ,r per ,il , 18. -
GevoeI~ proeven op het 

gevoel der In fekten , Hi; 
Inleid. XXX. 

Gevoeligheid verfchilt in 
graad bij de.. vogelen, 
IV, 71. en bij de vier
voetige dieren , 72. 

Ge~igt is bij de wilde dieren 
fcherp; m, 2.47. bi] den 

\ 
wi).; 



13 LAD -W IJ Z E R. 369 

wllden mensch insge-
l'ijks, ald. ~ 

Geisjikas of Gheisjiktlf ; be. 
rieht- van die natie, V. 
251, hunne taill, lde-. 
ding, opfchik, 252. aal't 

-dH Vl'onwen, 253, de 
h\ll ve cafl:ratie , is bij hen 
iIi ; gebrp,ik, 2.53, en II , 
98. de -oxnftnndighe den, 
die K 0 L B E verhaalt, 
hebben . 'er egter geene 
plaats bij, 255. rederien 
welke dat volk van die 
gewoonte geeft, 256. , 

Gier gefchoten , II, 6. de 
gier iswalglijk van fmaak, 
III, IJ9. 

Gier; verkeerdlijk witte 
kraai genaamd , III, 308. 

Gier van Egypte, IV, 
II4· 

Gicr C de Oricou) gefcho
fchoten, V, 297. be
fehrijving , va,n denzel
ven, 2.98, 300. 

(;ierst, Kaffers koren ge
noemd, II, 21I. 

Girl\We. Zie Kameelpardel. 
Gnoe gefchoten, II, 209. 

befchrijvingvandat dier, 
!l10. is niet fmaaklijk, 
I, 274. 

Godsdienst der Hottentot
ten, If, 97. del' Kaffel's, 
II, 259. 

Goera, befcbrijving vaa 
dat fpeeltuig , II, 91. 

GonaquasHottentotten !coo
men den Schrij ver be· 
2.~eken, J, 334, Be· 
fchrijving van dat volk, 
II, I. h unne kledij, 2, 

kleine bevolkilHt van bun 
land, I I, bezoek van 
den Schrijver a·an hun, 
12. pn yery. onrmoetin· 
gen aldaar, 19 ' en yery. 
befchrijving van hunne 
Kraal, 34. kledij en op· 
fchip der vrouwen, s-6. 
hoe zij zig befmeereu , 
39. hoe zij met haare 
kinderen orngaan, 4[. 
en di e opvoeden, 4~. 

hoe zij baamen, 43. 
dooden niet e~11 vin 
tweelingen, 44. plet
tigheden bij hft trol. , 
wen 1 48, 52. gelijkheid 
van (tand en rijkdom o~.' 
der hen, 51, 1!uwelijk:. _ 
trouw, 54. kleding d~ 
mann en , 55, 57. bunnl 
jagt, 58. wapenen, 5~ 

I> d ve~ 
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vergiftigde pijlen, 60, 
boogen, en fagaaien, 6r, 
gebrek aan landboLlw, 
62., rooken en drinken 

hun karakter, aid: koop-
"handel, 107, hoe men 
met 'hun rnp,et 0mgaan, 
III ', -z.ijn

J 

!liet zoo vuil 
' als ~en gelooft, II 6. 
hunne menschlievend
heid, liS. hnnne taal, 
H8 l en 'Verv. 

Goucom- riyier , I, 170' 

Got/s- rivier, I, 138. 
Graf torobe op het Das-

fen ~eiland, I, 48. 
Gras ( boschjesmans ) IV, 

139· 
Griffard, nieuwe foortvan 

'&rend,. IV, 272. " 

G1-enadi1~ " of Braziliaan
[ch~ vink, IV, 270. 

Groene · rivier ' . IV, 19, 39. 
59;<, V, 358. 

, gaerne, 63., rooken hen- Co 

nip, 63. peb-ben- geene 
arnbagtslieden, 64. hun 
huisraad, 64', hun 'vee, 
65, 68, 71, 72. worte
len die zij eeten, 73. hun
ne tijdreizening, 77. ge
neeswijzen en ziekten, 
78. begravenisfen, 80. 
dl'oevige uitwerkingen 
van de kinderpokjens 
onaer hen, 83. en van 
hongersnood, 85. OOf

zaaken van humic ver
huizingen, 86, hU(lne 
reg-eering, 87. hunne 
danfen, 9°. fpee1tui , 
gen ,.91: dagelijkfche 
bezigh-eden , 9,6. G0ds
dienst~97. de llalveont
mannjng is bij hen niet 

Groene Valei, III, 'l!5o. ,. ' 

in gebruik, 98' , Doch 
de befnijdenis ald. de 
vrouwen hebben geen 
voorfchoot,99. hunnein
getogenheid, 100. hunne 
gelaat tl'ekkel1, 103. hair, 
r04, ge(J:alte, lOS, die 
" an de vrouwen, aid; 

Groo.t~- rivier; aalllwmst 
aarl:.,4ezelve, IV, 14I. 

Groo/iigl-err - bosch, I, 127. 
Gfmjetiians; daar is geene 

natie van die'J1 uaam zo'o 
a'ls KOLBE zegr, II, im. 

H. 

H 1\ 1\ BAS Gonakasch Op
perhoofd, I, 335. en 
ve,..". hoe hij daartoe 
verkoren was S' IT, 4. 

Haan 
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:Haan , gehruik van dat dier 
op reis, I, 120. a~h
merking over h €t ver
fchi! van aart tusfchen 
den tammen ea wilder! 
haan, V, 2IO. 

l1;aas, roode gat haas be
'fchreven, IV, 106. Haas, 
'welks Vll$t naar die van 
11 et wilc;t: kanijn geleek; 
IV, 165: 

HA N E K AM; karakter .van 
. dien volkplanter ', III, 

193· 
Hazelhoendel'en gefcho · 

ten, n, 333, III, 259, 
IV, 71. 

Heerm ·logement; befchrij. 
vin g van die plaats, III, 
210. 

Held Woltemade; het fchip 
van dien naam. wordt 
door de Engelfchen ge
noomen, I, 51 . 

Hel'tebeesten, t, 109 , 180~ 
256, II, 9. 

Hiel, wat bij de vogelen 
is, I, Poorr. XXIV. 

Hippopotamus. Zie Rivier. 
paerden. 

Bippopotamus - eiland in de 
O" anje vivier, V, 294. 

/loedjes - baai, I; 37. 

,Hond, 4ie verloren goed 
bewaart, I, 128. de 
hond, verhit in het wa
ter fpringende in Afrika t 
fierft oogen blikli jk, J[, 

236, III, 85. 
Hond"en (wilde ) I, 191. 
Honger, proeven om te 

onderzoeken hoe lang 
verfchillende di.eren h on
gel' kunnen Hjden, eer 
zij"' er van fierven, III; 
Inldd. XXV I. 

H ongers nood waarin de 
Schrljver en enige van 
zijn vplk geraakt, V, 
367. 

HonJgwijzer; I, ' 330. -is 
vel'keerd onder de koek
koeken geplaatst, 331. 

Horen. mannetjen ; ' deeze 
flun g dient den '~lilden 
om hunne pijlen te ver
giftigen, IV, 316, be
fchrijving vaijjo haare 
hoomen, ald. zij is zeer 
gevaarlijk, 317. 

Ho ornvee bij de Kaffers 
heeft de hoamen tot 
allerlei gedaanten gew 
vormd, II, 166. hoe 
die bewerking gefchiedt, 
167. hoe de keeijen bij 

D d Jl. de 
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de Kalfers gemolken wor

den, 173' 
Hoos. Zie Wind - hoos. 
Bottenlolsck l!olland levert 

llouteni kas -land, r. · (42. 
H/'uzouaptls; de Scbr.ijver 

vrugten en wLjn enz. 0p, , 
I, 83, 85. wei-dt'-dG or 
den Scbrijver bezogt ,m, 

koo~t .hij dar volk, V~ 
83, hoe ' hij ontvangen 
wordt ~ 84. bericht dar 
hij van hetzelve ont; 

vangt, 87, hunne ge" 
fia'lte; karakter, 93, zij 
loopeu Ha-akt, 94, hun
ne lultten, 95, leeveuSr 
wijs 90, wapeneu, 99 '~ 
worden Chineefche Hot~ 
tentottlm, gerroemd , 101. 

worden do or den Schrij_ 
ver voor de fiam van 
aUe de nar}e.fn van Zuid
Afril ·a aa'iJgezien, [03. 
de y,rOllwell bebben--een 
gr()~t agterll:e, 106. heb
belt fra aie armen, han· 
de~ .en voeren , 108, ham
op~h·ik.. 109, hoe zij 
elka~cl"eren van verre J fei
nell ~even, 113. aan
merkingen over dat vo!k~ -

31. , 69. 0 

Hottentotten worden op de 
Kaap tot een regiment 
geformeerd , III, In/eicl. 
XVIII, bun .belagcbe· 
lijk exerceeren ,. XiX. 
twee dier natie dooi' 
den Reizigcr gevangen 
gehouden, V. g03.· 

Hottentotten Cwiide) wei
\{e die zijn , . en aanrner
kingen over dat volk,.!, 
239, en yen'_ hun ka.pi
tein, 242.. o'nderfcheid 
tusfche-n de wilde Hot
ten tot~en en die" 'van de 
volkplalltingeu, 243-

Hottenl.(:itten '( Chineefche) 
welke lDenfchen men daar 
door vedl:aa, Il, 306. 
Ziet HotJzouanas. 

H0tteutotten. Zie Gona-
quas. 

Hout fchaarsch aan deliaap 
en waarom, I, 144. 

Bout - bani; I, 80. 

ISS. en ycry. : 
H nisraad Vlln de I-Iotte'rr. 

totten, II, 64· 
Huwelijken der Kaffers, 

II, 263. hoe zij bij 
de ~Nt1mtlkt1s gefloten 
worden, IV, 305. 

Hyenas; jagt op deeze die-
ren . 
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ITEm, 1"20 3Z. zi~ ·ontrus
ten de leger.plaats, 'aI , 
264~ 327. Hyena, lII, 
135. een ge[choten, IV, 
259. daar zijn drie foor.ll 
ten van Hyenas, de ge
vlekte - wolf, de flrand
wolf en de g.e!J:reepte 
wolf, V, IS. 

Jage·r wat in Afrik-a -in ee
Den 'goeden . Jager ver
eischt wordt~ III .. 245. 

Jagt; groote gazellen - jagt 
bij de kleine Namakas 
gehouden, V, 315. zon
derlinge vogelenjagt, lII, 
42 • 

Jagt • vogeltjen, I, z~, 
1I, ztll. 

Jakbals gefchoten, IV, 
261. is de verfpieder van 
den Leeuw; , I, 319. 
enige van die dieren ont
rusten de legerplaats , I, 
~~7· 

Jakhals - Hottentotten weI· 
ke die zijn, I, 243. 

I,bis; vogel van dat ge · 
Wlcht gefchvten? 1lI, 
~27, 

Inkh00m., ni.euwe fGort, 
befchreven, V, 196. 

J.nfek{en zijn zeer gevoel
loos, HI, In/eid. XXXI. 
hoe des- Schrijvers 111-
£ek,rel) op re1s bewaard 
zijn gebleven, 1, IlJ7. 
tIl, -6. 

Joern - Joern; befch,r.ijvi,ng 
van dat fpeeltuig, II, §l3. 

:Tubers; rivier, II, 315. . 
Ixia, piagtige, IV, 75, 

K. 

l{adp-jiadbefchreven,I,!25· 
. inwoDIIers, z6, visfchen, 

'27, wild, 28, vrugten, 
groenten, 29, wind die 
'er heerscht, 29, ziek
ten, 32, regen - tijd, 34. 
achting van de inw~o
neren v~~r d~ Erygel
fchen en vooringenoo
menheid tegens {)e Fraa
fchen, 35. 

Kab~bikaI; verwondering 
van dat volk bij de aan
kornst van den reiz iger. 
V, 3. zij fnijden zjg ge· 
ledingen van de vinge
ren afin ziekten. V, 7. 
hunne taal, 9, hun op-

Dd 3 fchik~ 
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fchile, ll. hunne ge
dSlante, 19. hUll11e !cleo 
dij, 21. zedel), 22. de 
Schrijver 1eert de VroLl
ven met de naald omgaan, 
2'4. edelmoedigheiCl van 
dat volk , 26, hunne wa
penen, 27, jagten, ~8, 
regeeriug, 30, verfl:aods
,vermogens, 31, Gods, 
dierrsl:, 33. 

,KajJers, voor:i!orgen teo 
gens hunnen aanval, I, 
249, aanmer\;ingen over 
dit volle, 2.69. wreed· 
beden v.an ,de vollqjlan
ters tegens hen ~ 282. 
"eerfie ontmoeting met 
dat volk, II, 149, be. 
h@ndigheid van dezelve, 
151. oU)g'ang ' met dezel
,vs, 154, en ')ier')i, ver
volgingen die zij van de 
volkplanters te }ijden 
hebbfl(!, 161, hoe zij 
het ijzer fmeeden, 169, 
de Schtijver leert hen 
een blaasbalg maaken, 
J 70, hoe zij hun vee 
melken, 173, afbeel
ding' van twee van dat 
volk, 194, waar het zig 
onthoudt~ 196, hunne 

gefialte, 2.50, gelaat. 
~5I ' , ,op[chik, 251, van 
de v.r ou wen- , 253, be· 
zighe'diri ' van dezelve, 

• 2.54, bu.tten, 255, land
bouw, 257, hLln vee;. 
258, nijverheid, 259" 
de be,[nijdenis is onder 
hen in gebruik; 259, 
hun godsdienst, 259., 
regeerin g , ~ 260, 26:3 , 
wapenen , 261, veelw'jj
verij en huwelijken, 263, 
muzijk, 263" erfopvol.' 
ging, 164, begraveni~. 

fea, 264 ~ z,ij zijn niet 
jaloe'rs, 264. 

I(ainft. , Z ic Klip f:prin~ 

get. 
Kam~el doorn is het voor· 
na~mst voedzel van den 
Karrfee)pardel , IV; 114. 

Kame~pard e l , afgebeeld 
eli. ~fchreven, II, 353-
hun ' voedzel, 35:9 " 
aart, 360, limige ie
jaagd, IV, 200. lW3. 
204, .een gefchoten, 205~ 
hoe de Schrijver des·. 
zelfs huid bereidt, 208, 
en yery. !l!27, en ~erv. , 

voedzel van dat dier ~ 
cat herkaauwt , 2.14. be-

fchrij-
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fchrijving van hetzelve, 
!!I5, en very. de Schilij
ver ziet van die e1ieren 
op zijnen teI'ugtbcht, 
V, 183; totwel~e ftrookc. 
rands dezelve zig in 
Afrika bepaaleh , " 183. 
Jagt op dezelve, een wijf
j 'en geelood, 185. , 

!{am.ero eeri worrel ciie de 
Gonakas eeten, II~ 73. 

Ka-minoukas door eenen 
Leeuw verfionden, IV, 
175. twee mannen dier 
nade dOGI' eenen Le.euw 
gedood. V, 235, hoe 
dar volk middel vindt 
elm alle van een zelfde 
glas bral'ldewijn 'genot 
te hebben, V, 3IC. 

{((rna, Kanna 0fElant, II , 
295. Ziet Elant. 

l{aroap, een doornaehti. 
ge heester, IV, 149. 

Kat ; niellwe .J (lOrt van wil
de kat, IV, 223. 

Kausji-riYier, IV, 74, V. 
335· 

Kaymans- gat een firoom, 
I, 162, 168. 

Keel . ziekte gemeen aan de 
"Kaap, I, 32. 

Em -fontein', 11, 232, 

K.eut'ebooms r iyfe1', I, 179, 
200. 

Kinderpokjens aan deKaap. 
I, 33 ' eene weeslijke 
ziekte voor de Gona
<],tlaS, U, 83. 

Klaas, een Hottentot; zij~ 
l!e getrouwbeid in ge
llaaf, I,' 199, krijgt eene 
vrouw, 246. ' 

Klaauwert (Grjffd1'd) l1ieu.: 
we foort van Arend, 
IV, 272. ' 

Klaauw-ziekte; befchrij 
'ling ~an die ziekte der. 
koeijen, II, 70. 

Klipdas[en. Ziet Das[en. 
Klipkous[en worden loan 

de Kaap gegeeten ,I, 28. 
Kiip . 1'iyie1' , I" 119. 
Klip - fpriBger; III, 134. 

berchrijving van die Ga. 
zelle, 303, ho e zijge
jaagd wordt, 305. voor
beeld van haare vlng-

. ' , 
heid, 306. 

KUpvisch aan de Kaap ge
meen, I, 28. 

KL OE T E, eigenaar van 
Conftant!a; hoe hij al
daar leeft, III, 51. 

Koedoes gefchoten, I, 2151, 
263 \ 297• 

D d 4 , Koek· 
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Koekkoek pijenverrader, 
I, 330. 

Koekkoek de $chree{Jwert 
genoemd, I, 308 Il, 7. 

onunanning te werk. 
1I, 98, dit volk door 
den n!iziger bezogt, IV; 

I).oekkoek Cgoudkleurde) , 
de flit/ric genf\aoul , I, 
30S, II, 7, 

3?-1 ; " '9Pfchudding on
der dat Yolk wie Op
perho~fd zul zijn, 325, 
men verkrest den Schrij:' 
ver, )!fe de kroori wei
gert, 329, hij benoemt 
eenen tot Opperhoofd. 
339. kroout bern met 
eene .. granadiers - muts , 
331; befchrijving van 

Koekkoek van eene OI¥Je
fchreven [oort, IV, 208, 
316. 

Koe ijel} 'v'!n Afrika., II, 
68. haare ziekten) aM, 
en 'Verv. 

Koignas . rivi~r, HI, ~2I. 

Koks-kraal, I, 302. 
KOLBE weerlegd, I, 95. 
Komkommers (kleine g\!-

.doormle) IV, 144.' 
Konijnen menigvuldig op 

het $chaapen - eiland in 
de 'Safilanha - haa;, I, 39. 

Koopmans" claar is geene 
natie v;m ,dieD.. ,naam , 
II,8S; ' , 

Koper· bergen, IV, 226. 
Kokerb'SGUl, IV, 127. 

Koper. kapel, eene Dang, 
gefchoten, If, 232, twee 
~lee~er dieren in eep l1Uis 
geclood, Ill, 203. dee
ze !lang client om pijlen 
te vcrgiftigen, IV, 316. 

Korakas fiellen de halve ' 

. dat . volk, 334.. hunne 
kledij, dIp. opfcbik, 336. 

Kouga- rivier, I, 256-
Kraai (witte), een Gier 

door, de Hollanders van 
de .Kaap dus genllamd, 
1I(~ 308. 

Kraai:' pie verwoest was, 
II ; ~;2jO. 

Kritb li~ ' 'nit de fljjk van 
e~ne'ipron gehaa-Id, If, 
333· '-1';,1 . 

Krake.de-Kau ·, I, 16S·J' 
Krakeel· klip, III ~ '256. :
Krekenap; legering aan die 

plaats ·, UI, 2'25· 
Krigaorivier, II, 33T, 

KrQmtn~ rivier, I, 22(5. 

Kros hoe die gemaakt wor· 
d~n, II, S6, 

Kruid .. 
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Kruidkunde; Afrika een 
rijk land voor ee<nen 
Kruidkundige, V, 273. 
hoe hij zou moeten 
doen om gewa~ren waar .. 
t eneemen, '276. 

Kruis - rivier, III, 199, 
. f. 2.o4,. gevaar, waarin de 

Schrijv~r op den oever 
. dier riv-i~r geraakt, 200. 

Kuil, wilarin de Sc4rijver 
fiort ,1, ISO. 

Kw;utels of de eze v'oge
len de zee overtrekken, 
I, 90. 

Kwartel met drie vinge. 
cen, I, 92. 

Kweek-palei de wooning 
V311 1\. R:ORENHEI

MER, II; 335. 
Kwikwi, vist;;h die in den 

grond krllipt, I, liB. 

L. 
'. ,', 

La Borde rtYter, V, 334. 
Lagoa-baai, 1,179. be

[chrijving van dezelve , 
ISS. 

Lall}' ziekte; befchrijving 
van die ziekte der koei
jen, II, 69. 

Landbo!lw bij de Hott€n-

/ 

tot ten onbekend, JI, 612. 
J;-ange kloof, I, !l~6. ' 
Lange vatei, III, 204. 

Leeuw door eene vrol,lW 
be¥ogten, die bij ver
fcheurt, I, 2SJ,Cl. Leeu. 
wen ontrusten de leg~r-

. 1l1aats, I, 2,64, 3 i6 • 
zij doen ~e os[en van 
del) Schrijver op h oI 
gaan) II, 2,89, ' de Leoeuw 
is tem baar, IV, 54. 
Leeuwen naderen de
Iegerplaats, IV, 13,r .. 
Leeuwen · J agt bcfchre· 
ven, V, 169 en Y~rY. 
de L eeuw is fle gt voed
zeI, 175. aanm.eJkin
gen over die Jagt , 177-
een Leeuw verfcheurt 
t wee Kaminoukas, V ·, 

235· 
Leeuwenberg is een ge

deelte van den TC!fel. 
bel"g, I, 75. 

Leeuwenkop; hot' die berg 
beklolTImen kan worden, 
1,75. waartoe hij dient, 
76• 

L eeuwenkop (valfche) door 
d~n Schrijver b~klom. 
m!!n, III, 120. v~rken; 
ning van denzelven, HlI. 

DdS ' Leeu· 



B LAD W 1] ZEIt. • 
Leeuwen 'riyier, IT, 337. l11atjes fontein, II, '31,.!' 

IV, 197, 226,250. V, Ill, 73' 
199. Meerel met ,een oranje-

LegerpJa.ats in het land: kleuri'ge-li'buik, II, 276. 
der Houtenikas befchre· l\1eerlen 9P den Tafelbcrg, 
ven, I, 148. ' wordt III, 123. . 
~verfl:roomd, ] 56. le- Meerkatjen groen met eell 

'gerplaats aan Pam porn- witte!! buik, den Schrij-
kraal, 16o. ' ver door eene Namaka-

Le!ie, pragtige bloem van fche vrouw gefchonken, 
dat gef1acbt , IV, 371. IV, 318. \. 

Lelieen (fraaie) geV'on- Meerkoeten,. n, 343. 
. den, IV, 114. Meeuwen ge[choten, HI, 
Levenswijs van den Schrij~ !Z8. Meeuwen dienen 

ver op reis, I, I 3~. den reizjger op zee voor 
Lippen; vcrJellging der- boden, .Y, 390. 

ze!ve bij fommigeHot- Meiren {.zoute) IV, 253. 
tentot[che VTOllwen een , V, 68. . 
werk van mode, II, ' Me!k~oo~ het rijden tot 
312. ' bot~r gekarnd, I, 247. 

Loeris 'rivier , I ', 245. Mezei#bryanthemum, of 
Loorsman'l1etjens, V, 39I. Mrd,i~big9Jo.em wordt in 
Luipaard, .1, 07. < Zuicti.Afrika gevonden, 
Lijsters op den Tat'elberg, .' V, 5~< 

ill, I~'1. Middagb'loem. Ziet Me-
fembryanthemllm. " 

M. 

Magellaanfche Ganzen, I. 
47. V, 374· 

Mandjens, waarin de Wil
den de melk draagen, ' 

I, 335. 

Midddburg; de romp van 
dat fchip ' onder wates 
doorzogt, III, 1$9. 

Mieren (witte) hunne 
nesten befchreven, III, 
183' die den Schrijver 
tot een c.van dienen, 134. 

Mie. 
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Mieren· eeter, Aard. var· 
ken "genoemd, 1II, 11!5. 
V, 308. 

Mirna/a Nilotica, I, ~74. 
verkeerde , befc;hri1vin~ 
van PAT E R SON en 
SPA R MAN van tlien 

iboom, IV,. 166, 167. 
Mineraalen door denSchrij· 

ver gevonden, IV, ~56. 
Mos, dat" geel is en de 

boornen geheel bedekt, 
II, !lIS. 

Mosfel· baai, I, IS8. 
Mostert.hoek, II, 347. 
Muggen in meni gre ,1,325. 
Mui!. ezels; <:i.e Kwagga 

is geen ' muil· etel, IV, 
349~ zij zijn zoo gcmeen 
niet in hee wtld als men 
denkt, 350. 

!\'Illis door een ilang door 
het gezigt gedood, III,75. 

Muis· honden, lII, 229. 
een, die eene foort van 
fret was, gevangen, V, 
197' 

Muzijk van de Kaffers, 
II, 263. 

N. 

N'Acht. raaf, V, 360. 
Namakos (groote) befchrij· 

ving van dat volk, IV, 
292. hunne " kleding, 
295. verfierzelen, ~96. zij 
hebben geen denkbeeld 
van godsdienst, 298: 
zonderlinge gewoome; 
ald. hunne 'wapenen. 
~5?9. vermaaken, 300• 
fpeeltuigen, 3,01. fpe· , 
len, ald. huwelijken, 
305. de manne'n van die 
natie zUn traag en koud, 
IV, 261. de vrouwen 
dartel en vrolijk, 262. 
hoe de Schrijver osfe~ 
van hun koopt, 266. 

NafJIakas (kleine) de Rei· 
ziger koornt in hunlalld j 
IV, 90' hunne taal, 92. 
kleding, 93' muzijk, 95. 
vee, 97. horden ", IO~ ~ 
114. een toverheks onder 
hen;1I5. grenzen van het 
land, 119. bevolking ,
ald. 11et yolk ~ 19." zij 
oefeneLl de befnij denis I 

niet, 120. de vrOllwen ',-
121. opfchik, 122.lucht. 
firee!" 124. 

1-lamero, de Reiziger trekt 
dat gebergte in ,IV, 60. 

Naretje; befchrijving" vim' 
dien Oranjell appel, III, 
186. N _-: 

/ 
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NIIRINA; berchrijving v'an 
dat Gonakas rneisjen, 
I, 537. 

Natron; deSchrijverrneent 
• natron te vih~en, V, 57. 
Natllurlijke I-listC'trie wordt 

b-eter in wilde landen 
waargenoomen, I, Vo(Jr"r. 
val1 den Vert. XI. 

Neger- flaaven hoe ;tan de 
Kaapbehandeld , WOf

den, I, 26, en ver)). 
, N~st van veefe vogeltjens, 

republikeinen genoernd, 
IV, 137. 

Noemetje , ; eene foort van 
Gazellen, II, ~17. 

N00d-rnunt nan de Kaap 
geduurende den oorIog ' 
gernaakt, HI, In/eid, XIII. 

Noordkapers rnsliigvuldig 
in de S~ldanha -baai , I, 
S8. , 

Noordfch'e ' J{uI. Zl'et korn· 
kornrnervormige Euphor· 
bium. : 

Nyrnpheil worden de rneis· 
jens in de heete landen 
van Afrika befned.en, I, 
P'oorr. .pan den Ve,'t. 
XVIII. 

Ny jena' rivier , I, 171. 

O. 
€I 

OGelot, ' r, 68.- ' 
Ojevaar, d-ebruiQe, V,g6o. 
Djevaars,bek r (doornachti
, ge) befchreven, IV, 

3, 60. ' 
Olyphahten Jagt onder. 

noornen, '1,194 en verv. 
gevaar , waarin de Schrij· 
'Ver door een dier di~": 
ren geraakt, 198. lek. 
kervleesch van dat dier. 
~03. hoe zij graazen, 
207. eriige gefchoten, 
208. een,wijfjen rnetrn'<lar 
eene ' rna.m, 209. troe· 
pen ,v:an, deeze dieren, 
233,' op welk-e gejaagd 
WO(~t, 234. roode Oly· 

, pba~.ten, ald. dwaaling 
dat ' ~deeze eene andere 
foori~~den zijn weder· 
legd .' ~S6. aanrnerkln
gen over de Olyphan:
ten Jagt, ~37" enige ge,: ' 
fchoten ;Ill, 3 II. Poes.' 
kop - olyphanten, 312. 

die van Ceylon hebben 
zelden flagtanden, die 
van Afrika rneest altijd , 
SI3, Olyphanten onto 
moe~, zS6. troepen va'l. 

meel' 
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meer dan honderd van 
qie dieren gezien, V, 
40, '1.95' twee gedood , 

359· 
Olyphants- !top, eene rots,' 
-_ welke diegedaante heeft, 

Ill, 268. 
01yphants-fiy;er; de Schrij-
-ver trektdie" over, III, 

218. zwelling dier rio 
vier, !llg, 226. gevaar, 
waa.rin de Schrijver _gee 
raakt door die rivier op 
eenen boomfiam te wil
len overvaaren; 23'1. en 
'Ver'V. 

Ontmoeting. riyier of La 
Borde riYier, V, 334. 

Onderdije bij de vogelen , 
1. Voorr. XXIV. 

Onweders ijslijk in Afri-
ka,I, 312• 

Onyxen gevonden, IV,I46. 
Oog·fo1ltein, IV, ~. 
Oog'lhvaalen 'door de zout. 

deeltjtns in het zand 
veroorzaakt, V, 70. van 

, ijlingen verzeld, 73. 
Opll:and op een fchip ge . 

dernpt, HI, 87. en yery. 
-()ral1je" rivier, aankornst 

'aan dezelve, IV, 14[. 

~evaar, waariu de Schrij. 

~er geraakt, bij het 
overtrekkan van dezel
ve, V, 226. hij vertrekt 
van daar op zijnen te
rugtocht ,282. de Rei· 
ziger fpeurt derzelver 
bop na, V, 293. waar 
naar mond is, 304. 

OricoD, gier van eene 
nieuwe foort. Zie Gier. 

Os hoe hij door de Hot. 
tentotcen tot _ trekken ge
wend wordt, II, 66. 
fr-aaie Os, die een ver
wonder-lijk inlfinct ' had, 
befchreven, Ill, :275. 
BakkeI'ij - os, die zeer 
fra1ii was, befchreven, 
V, 11. Os die op hoi 
gaat en den Schrijver 
met een fioot kwetst. 
1.88. de Osren van 
den Reiziger worde.n gee 
fioolen, 216. hij ver- , 
voigt de dievs.!'. 218. 

vindt dezelve en tast hell 
aan, 228. hij ontneemt 
hun zijn vee ~ 234. wordt 
door hen overvaJlen, 241. 
zijne osfen do'or andere 
weggevoerd, 36'1.. en ont
zet, ald. 

Oude - Hoek, I, 107. 

P. 
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P. 

Paerd (wil li ) Zie Kwagga. 
paerden worden aan de 

Kaap nooit . be(!aagen, 
V, 353. hLlnne' hoeven 
bederven niet, 354. 

Paerl geeft goeden w1jn. 
I, 77, 83. 

Palmiet-rivier,1. 105. 
Pamponi - k~'aal, aange

naame legerplaats. I, 
160. 

Panther d'o or den Schrij
ver ontmoet. L 40. Jagt 
op dit dier, L 61. en 
vervolg. p:j;Jthers ont

'TLl ste n de legerplaats, 
11 ,3°2. een Panther 011t': 

moer, III, 181, een an
dergefchoten., 213. ~e,n 
gedooq; IV, 81. 

, P apegaai van een~ nieuwe 
foort gefchoten 'i 1, 305. 
Ifleine ' Eapegaaitjens " 

, nieU\~ foort, IV, 148 . 
P apieren - N autulusfen ge

vonden, III, 12.7. 

Paruik op den Tafelbe?'g; 
, hoe zjg die formeert, 

IU. 109. en ver)). ver
ltlaaring van dat ver
fchijnfel, 1I2. lIS. 

, 
Pafan - gazelle gefchotel1 # 

~11f, 317. 
Patrijze'I'I ', I, ;1:36. Nama

ka[che,-Patrijzen zijn ei
l genliik hazelhoenders. 

II, 333. 
Pelikaan, III, 129. 
Percnoptei:e· Gier wordt ' 

op den Thfelberg gevon
den. I, 73. 

PINAR wil den Schrijver 
verg,ezellen, die hem 
zulks amaat, III, 145-
hij ontmoet hem in de 
wildernis, IV, 12. hij 
wordt ,door de Hotten
totte~n ,aangevallen . en 
gepl,bnderd, V, 286. 

Pingllins ', I, 47. 
Pingyin ({pringende) V. 

374'. 
Pjnta~<:.s geyangen, I, 257. 

i~9:/:'" 
Pintac(~,~ IV, 269. 
PiqU{t-'befgen, nr, 193.. 

door den Schriiver b\;. 
klommen, 194. berchii}. 
ving van die fireek. 

197· 
Platte rivicr, II. 294. 
Plettenbergs , baai. I, ISO'; 

befchrijving van deze~ 

ve, 183. 
Poe!" 
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. Poelfhippen gefchoten . III, lteebokken, befchrijving 
181. .j) vall die dieren, L 108. 

Poeskop. olijphanten weI- Regeering bij de Kaffers, 
ke men daardoor verftaa , II, 260. 
Ill, 312. I ~Regen aan de Kaap,I, 34. 

Pofhader; deeze ilang dient :Reizen nu lluttiger dan eer-
den Wilden om hunne tijds, I, Voorr. van den 

. Jlijlen te vergiftigen, IV, "Vert_ X, van den Schrijv. 
316. , .' XXIX, XXX. 

Poort-bo~c/i, 1, 177. Remora's , V, 394 • 
. Poort (de), eene berg- Republikeinen, 'nest van 

engte, IV, 132. die vogeltjens gevon&en, 
Porceleih nit het gezonlen IV, 137, 198,257. hoeq 

fchip Middelburg ge- danig hunnc nesten ge-
haald" III, 159, 16!. bouwd zijn, V, 3 II. 

Poule Sultane, V, 375. ldem dier vogelen, 3I4. 
Pronk - bok. Zie Spring- Rhinoceros; gevaar dat 

bok- gazelle. 'er is in het aantaO'ten 
Pro tea argentea , I, 82. van dat dier, IV, 174. 
Putten welke de Korakas enige door d'en reiziger 

graaven om water te vin- gejaagd, IV" 322. jagt 
den, IV, 335. op twee deezer dieren, 

Pijlen der Hottentotten, IV, 356. een derzelve 
n, 59. gedood. 362. aanmer-

Pijpen waan;I.l~de de Hot- kingen over dat dier, 
tent otten rooken, II, 64. 366. iifI 

R~ 

Ranf (witte) eene foort 
van Gier. Zie Gier van 
Egijpte. 

Rnbouquin; bekhrijving 
van dat fpeelmig, II ,'94. 

Rhinocerosvogel, nienwe 
foort, II, 276. 

Robben - eiland; befchrij
ving van hetze1ve, 1, 89. 

Reigers ( kleine witte) I, 
176. de purperen, de 
gekuifde, en de gewoo

ne, 



ne; V, 360. een reiger 
gefchoten, I, 349. 

Reizi'gers door den Schrij
ver in de 'wildernis ont~ 
Oloet, V , , 32.~. ' hun t 

doel, 323, de Schrijver 
wijst hun eene wooning 
aan om zig neder~enet
ten, V. 3'31. 

'06. uaar zijn 'er die 
fflergiftig zijl.1" IV; 313. 
zij wotden: door de Wil· 
den gebruikt om hunne 
pijlen,te vergifrigen, 314. 

5. 

Sagaai befdnijving van dat 
Ring - hals - kraaL Ziet 

Kraai (witte) 
Rivierpaerden -Jagt,I, 320. 

een dier dieren gefcho· 
ten, 322, befchrijving 
van hetzelve; 323 . . een 
gedood, II. 165. IV. 
146. afbeelding van- dat 
Gier ald. veele gefcho~ 

ten , 164, 170, 1.9;2 . V) 
1293,294' 

Rog. Ziet zee· d ui veL 
Romm elp0t; befc)uijvin'g 

van d~t fpeeltuig, Il, 94. 
Roode - zand-.ldoof. II, 3<19. 
Roode· zand , II, 346 , 347. 

HI, 35: 69· 
' Roodhout, II, ~I2. 
R ooman, visch aan de 

Kaap gemeen, I, 27. 
Rotsmeerel op den ' Tafel. 

berg gefchoten, ill, 1.06. 
Rots- fpecht, V, 362. 
Rups die pragtig was, II, 

wapen, II, 61. :. 
Saldanha - baai, I, 37. V, 

377-· 
Salico-rnia of Z(:lut - kniid 

wordt' in Zuid Afrika 
gevonde;ll, V, 58. 

Salie, .waardoor de -Schri} 
ver . van: eene zid{te ge· 
neeiell wordt, V, 341. 

Scha~pen van Afrika, II ~ 
7I : ' befch rijving van di~ 

, dieten in het land ,van de 
- j, '':'" .-

Id~I~~Namakas, IV, ~8. 
Schaa~7!. eiltmd, I, 38. 
Scheen lJij ·de vogelell, I, 

Vao,.,-. XXIV . . 
Scheermes een voorwerj> 

van verwondering bi] 
de Kabobikas, V, 13. 

Schepen ( Hollandfche ) 
verb rand en in de lucht 
gefprongen, I, 52. 

Schieten naar bet wit door 
de Hottentotten, I, :pg. 

fchi~ 
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fchieten met den boog; 
wat daarin is waa';.te~ 

l1eemen, V, 150; de 
Schrijver bat naar het 
wi t fchieten, I ~'2. 

Schild padden gevan gen ,I, 
" II6, 256. 
Scij;i1dpR~, gevollden, IV, 

<],70 • 

SChipbrellk van een En
geJsch [chip op de Kaf
ferfche Kust, I, 272. 

SCHO &NMAAKER, weg
geJoopen matroos, die 
in de wildernis Jeeft, IV, 
108. 

Serail, horde van SCHOEN
MAAKER, IV, 1I0. 

Selloot; zonderlinge en 
gevaJlige[choot, V, 205. 

Schreeuwert, eene foort 
van Koekkoek, 1,3°8. 

Schuit· klip, eene rots, 
Ill, !l6S. , 

Secretaris; befchrijving 
van dien vogel, IV, 182.. 
gevegt , van eenen met 
eene flang, 1.84. men 
kan hem tam maaken, 
187, waal' bij gevonden 

, ~'lordt, 189 
Seinen worden bij de wiI-

'me volkeren met vuuren 
geiilaan, V, II3. 

Slaaven aan de Kal1p; van , 
welke natieen die zijn, 
I, 86. . 

$ lag tan den van het rivier
pa~rd beter aJs ivoir, I , 

"B 29. 
Slang ( geeJe) gefchoten, 

II, 232.. gehoornde. 
Ziet Horen· rnannetJen. 
Voorbeelderi dat de flan
gen dieren door het 
aallzien kunnen doo- 
den, III, 74, 75, 76. 
groenachtige op den Ta
ft/berg, III, 124. zij 
zijn niet feFlijllig. nld. 
twee illlngen in een Ituis 
'gedood, nI, 203. Slan
gen, met welke de ';ViI. 
den hunne pijlen vergif
tigen, IV, 316. wor~en 
door de Wilden gegee
ten, 317' 

Slangenhals - vo(ei, Ziet 
Allhinga. 

Slangenvreeter. Ziet Secre
taris. 

Smelt, visch die in den 
grond kruipt, 1, lIS. 

Snaphaanen; hoe de Kaap. 
Ee fche 
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fche< boeren die op ete 
[cboot zetten, III, 67. 

Sneettw bergen, I, 264. 
If, 294, 30:1. 

Specht. Ziet Rots ~ {p@cht. 
Specht met een' groenach- . 

tigen buik, HI, 134. 
Speeltuigen van de H&t

tentotten, II , 9 l. 
Spek van rivier ~ paerden is 

f maakliJk. I, 329. 
Spelen der gr oote Nama

kas, IV, 301. 

Sperwers op deB Talelberg, 
III, 123. 

Spin; proef met eene fpin 
die tien maanden zander 
wedzel leeft, HI. If!- ' 
Jeid. XXV. 

Spong. ziekte ; . be[chrij
ving vap die ziekte der 
koeijen , -II, 70. , ' 

Spreeuwen' , kopdtkleuri. 
, ge, I, 229.' 

~prill gbokken; jagt op de
zelve, ', 264, groo~e ben
'de V:1ll die dieren ont
moet , II, 2.87. III, 2.58. 

Sprin ghokken gefchoten, 
IV, 196. hoe zij van ago 
tere ll z ig wit vertoo 
nen, 342. ontzagchelijke ' 

( 

groote traep van dezeI
. w-, 34~; ollt{,:agchelijke 

troep 'v~n ' die dieren ant
moet, V, 320. 

Springbotken • palei, V, 
320. 

Spring il!lapen die trekken ; 
zjjn niet fmaaklijk, n, 
so,84_ SpritYghaan die vijf 
maanden zander inge':" 
w ande n leeft, Ilr, In
leid. XXXI. grootezwer
men, III, 2Il. 

Sprin,ghaa5'. Zie Gerboa 
( g roote). 

S TAR LN G; voorbeeld van 
kloel~moedi gheid van 
die rv' lolpitein, III, In· 
leid~ XXI. 

Steen t zon derlinge gevon-
deIi.,,)V, 146. , 

Steen Ii~~- 'gazeUen gefcho
ten, '~r, 22 8 . 

Stembolff~ 1'ivier, I, II r. 
Steen braasfem aan de Kat:;'p 

gemeen, I, 28. ,' > 
Stekelvarken ontdek t en 

gefchooten, I , 25'-1- . 
won den van dat dler z 
gevaarlijk, 255, her 
eene goede fp ijs , r<' 
Stekel varken w ordt d< '- -
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fen fl ag op den kop l~gt. 

Iijk gedood, IV, <i73. 
Stellenbosch geeft goedel1 

wijlJ, I, 77, 83· m , 69· 
Srerkten aan de Kaap aan • 

. gelegd, 1lI,Inf~jd.XIV • 
S,tiokbour, lJ. 212. 

Stompneus, visch aan de 
Kaap ~~!lleei'1, I, 28. 

StompviseIJ, proeven met 
dien visch, III, 80. 

Storm, waarin de MiddeI· 
b.urg ~.ergaat~ V, 299. 

Struisvogelen, hoe die 
bY0eijen, II, 222, V, 
120, 122. zij broeijen te 
znamen, 325, 326. V,u8. 

Suiker - vogeltJen me! den 
purperen hals, I , 229, 
IH, 1'23. 

SWANEPOEL krijgtzijne 
vrijheid, III, 26. breekt 
tweeribben, IV, [9. en 
geneest v;J.1(.,zelf , 23. 

Swellendam a:mkomst van 
die plaats, I, II9. 

T. 
Taul der Hottentotten, II, 

128. en Yen). 
T£J!elbClK; befch rij vin g van 

denzel ven, I, 7 I. door 
den Schrijver beklom-

'men , lIT. 107. bC'tcl\rij
ving van denzelven, H8. 

Tong - zi ekte ; befchrij
vi:Jg van die z iekte der 
Koeijen, IT, 70. 

• T or; onb ek ende t or ·ge
von den , 1 \T, 308. 

TI:fre1Z Yan Babel, eell berg, 
1, I 10. 

Touracos 11 , 2] 6. een ge
fc..hoten, I, . I 49. be
fch-djving van dien vo
gel •. 153. verfcheiden· 
heid van tHen voge1 , V, 
16z. 

Totlws-l'ivier, II , 343. 
T overheks bij de N ama-

kas, 1V, 115.1 
, 

Traan uit een.en .do.oden 
Cachelot verzameJ d, III, 

23°· 
Trapgans van eene onbe

ken de foort, II, 304. 
~'28. (kleine) gedood, 
II, 3[7. 

Trek- bok . Zje S~ingbok. 
gczelle. 

Tweelingen; de Namaktls 
dooden nooi! eenen der- , 
zelve , IV, 289-. 

Ti jdrekenin g de r Gonakas, 
II, 77. 

Tijger verflindt een fc haap 
E e z van 
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van een reiziger, 1\1, 
237· 

naar Europa, 388. koom t 
, fnEUl:qpa t$!.t:lJg, 4or. 
Va!k ( klein'{ gekuifde) V ~ 

375· 

Tygerbergm , I, 85. 
Tijgerhoek, i, ,Il2. 

Tijger . kat of 0cetot, r, 'Valft he rivier, I, 138. 
~ Van Stades- rivier, I, ~41: 68. 

U. 

Uitlagcher, een onbekende 
vogel" be[chreven' , n, 
2.72. . eene ni euwe [oort 
van deezen vogel, IV, 
2.57 · 

, V. 

V AILLANT , z ijne geboo l;te 
i:n Suriname , z jjne Oll- · 

d eren, QPvoeding , lief
hebberij in de' N at; Hifl:. 
I, I en,yolg. vertrek naar 
Holland ', 6. n alJ,f. Frank
rijk , 8.' nanr ~Io lJand, 
12, Vertrel;: naar deKaap, 
14. onkomst aldaa'r, 2.4. 
aanvaart zijoe eer rte bin
nenlandfc he reis , 1 0 2.. 

keert t erug 11, 268. koome 
we der aan de Kaap , 352. 
aan vaart zijne tweede 
reis HI, 142. keel't terug 
V, 2 82 . ko omt wedel' aan' 
de Kaap, 384 • . vertrekt 

Varappe, visch die in den 
grond kruipt, I, 118. ' 

Vergif, wa~rmede de H ot 
teo tott en hunne pijleh' 
beftrijken, II, 60. 

Verkeerde - valei , II, 34.3 . 
Venkel-woTtel, II, 75. 
Verlorm ' Yfllei, V, 373. 
Verrekijker is een voor

w erp' van verwonderil1 g 
VOOI1 de Namakas, IV , 
2. 83' 

Vetw'Fierijen van de maat
[chi-ppij, I, I 11. 

Viere,.t,wi1!tig RiJ/leren , 
befC)j,riJving van die Jand

fl:ree~~ III , 39, 69. III, 
173. d'e volk eren, welke 
Kolbe op geeft ,aldaar ,'t~ . 
woon en , zijll 'er nie'r, 
I 8S. befchrijving van die 
fheek, 186. aanmerkin
gen over dezelve, 188. 

Viel'voetige diereD zijn niet 
aile even gevoelig, IV, 

72.· 
Vingeren wat bij de vo-

ge~ 
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. ge1en zijn, I. YOOIT. 

XXIII. 
Vink (Brafiliaanfehe J df 

GrenadiI'l , IV, 270. . 
Visch in menigte gevan-

gen, I, 175. <l .. 

. Viseh - arend, met list ge- ~ 

. '.,. fehoten, I, 187. 
V'iseh -p.artij aan zee, I, 

164· . ,. 

Visfeheii, welke men aan 
de Kaap' eet, I, !l8. 

17isch · rivier (kleine) I. 
279. II, 275, 281. IV, 
347. haar loop, V, 164_ 

Vlakte; wat men door dat 
woord in Afrika verftaa , 
V, 75. 

Vleerm ui s - k lip, III, 224. 

Vle~rmLlizen, in menigte 
in eene rots gevonden 
worden de , III, 224. 

Vle~rn1Llizen met vier oor
fehuJpen, V, 198. 

Vliegen, die .lang verdwn
ken waren geweest, we
der opgewekt, III, In
lew. XXXII. 

Vliegenvanger (roskleuri
ge) I, 344. 

Vlooien in menigte in eene 
, Kraal, II, 270. 

Vocifer een visch.:;.ar~nd, 
, I, 190. 
Voet, wat bij de vogelen 
- is, I, Vaorr. XXIII. 
V 0 gelen hoe de deelen van 

hunne pooten genoemd 
worden,I,Voorr. XXIII • 

. en yolg. hoe de Sehrij-
JI ver die weet optezetten , 

I, 9. hoe men die kau 
fchieten zonder die te 
befchadigen .; 154. Vo- ' 
gelen op . eene zonder
Hnge wijze gedood, IH, 
~,2. zij zijn niet ane even 
gevoeJig; bewijzen hier 
van, IV, 71. de Voge .. 
len die in het .ruim zijn 
of ziek zijn 'zijn' niet 
goed om opgezet te 
worden. 3Il. aanmer
kingen over den lnoed 
van fommige vogeJen in 
het verdedigen van hun
ne wijfjens, V, 2II. 

nanmerkinge~ over het 
broeien derzelve, 12:1-
en art. StruisvogeJ. Ver
fcheidenheden die 'er 
in dezelfde vogelen 
pIaats hebben, 277. Vo
gelen, die nog ~)flbekend 

E e 3 wa-
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w;ar~, geCchoten, naar 
Ringduiven zweemende', 
41. een die de kenmer
ken der koekkoeken en 
fpechten heeft. 42. 

Vogel - vi vier , I, 2.66, -ll , 
287, 31 7. 

Volkplanters hnn karak
ter, I, 287. de Vol~
planters van de Kaap, 
hunne omftandigbeden , 
Imracter enz . lT r, 44 en 
verv. hoe hunne woo
ningen ingerigt zijn , 54. 
hunne kleediog, ald . 
levenswijs, 57. opvoe
ding, 65. 

Voorfch~ot (natuurlijk ) 
der "rouwen, war claar
voor re houden zjj, II, 
31 To 

Vrollw CRottentotfche) 
zonderling gevofll;.1d, II, 
3 JI. reden van die ge
woonte, I, ,Vaorr. van 
dell Ve t. XVII£. \ ' rou
wen die zeer ollverzaagd 
zijn, I, 290' de Vrou
wen op de Kuap oeerne !1 
de Frallfclre grillen aan, 
Ill, Inleid. VIII. de 
Vrouwen van de Floll-

I zouanas hebben eeb dik 
agterfte , V, 106. 

\fUlfren dqor dS! wilde vol
keren . tot feinen ge~ 

bruikt , V, Il3. 
c ( Vv. 

vVapeneu van de lrajrers, 
II, 262. van de groote 
lITamokos ,(. IV, ~99. 

vVater is aan de uinvaas- ;· 
feruingell van verre te 
zien, V, 98. gebrek 
van hetzelve doet den 
Scbrijver en zijn volk 
bijna oll)kooruen, Ill, 
266, 288. 

vVaterfnjppen, II, 343. · 
\ Vaterval op den Toft/

berg;; I, (.).. 
Wnten:qJ · rid'er, II, 349. 
Wee I\v,tj.e gelchotell, 11, 

304. j!1:ein Dominika~. 

ner, ~! , 353. me[ de 
roode "[choudervlekketl 
yeran dert baar pluimaad·' 
jen, V, 278. deeze vo:'
gel leeven in ruaaucbap
pij, 2,9. 

\V ~'I ( zoute) IV, ~1. 
oorzaaken van dar vep
fchijnzel, 255. 

Wd-
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Wet· els. riyier, I, 143. j 
Wet· 'Water, II, ~ 42. 
Wild, welk men aan <l # 

Kaap heeft, I, 28. 
WiJgen, l[, 215. 

, Wind· hoos, die, den rei" 
• ziger in de wo eftijn 

iJ)vervalt, V, 190. 
Wlnd Cz.. 0.) die aan 

de Kaap h~crs cht, I, 
2.9, deszelfs uitwerkze
len, 3'0 en }'el'v. 

Witte - Drift - riYier; I, 
177· 

WOlf; gertreepte Wolf, 
eene foort van Hyena, 
V, 6. (gevlakte) de 
Hyena, IV, 259 , Strand
wolf, eene [oort van 
Hyena, V, 6. 

W{\lfs - gift , eene vrugt 
waar mede men de wil
de dieren vergeeft, V, 
37 1 • 

Wolfs-melk. , Ziet En
phorbium. 

vVooningen van de Volk
, planters. 

'Vijn van Conjianti(I ,Paerl, 
Stellenbosch , Draken
fl~in , I, 77, welke wij
nen gewoonlijk aan de 

, 

Kaap getlronken, w.or-
• den, 78. 

Z, 

Zebras ontmoet, IV, 48, 
een- wijfjen gevnngeu, 

, 49. dit dier is tembaar. 
50, 53, enige ge[cho~ 

'ten, 2.22. graauw-wlt-
I te of ifabe1\e kleurige ' 
V, 199. Zie ook Ez!.L 
(witte j. 

Z ebra fontein ', IV, I3S. 
Zeed uivels in zee gezien, 

V, 390. zij zijn om
ringd van lootsman-
netjens, 391. zi j heb· ,., - - -
ben twee fchildwagtell 
op hllnne haornen, 391. 
een Zeeduivelge vangen, 
393. befchrijving vall 
denzelven , ald. remo-
ras op zijn lijf zi tten de" 

394· 
Zee-kalven, I, 47. be-

fchrijving val) deeze 
dieren, 49. 

Zee - Leeuw gedood, I, 
47. befchrijving van dit 
dier; 49. 

Zee'· ooren worden aan de 
Kaap gegeeten, I, 28. 

E e 4 ' Zee-



Zee - t<'val uwe~, ill, 12~. 
Zieken - huis van de bees· 

ten der Maatfchappij, 
I, III. 

Ziekte die den Schcijver 
overvalt, r, 177. - be· 
fmetlijke onder een{ 
borde woedende, V, 
12.8. doet den Reiziger 
vertrekken, I go. Ziek-
~te die den Schrijver in 

de woe[l:ijn overvalt, 
32.2., 335· hij wordt 
door de ' Vii den genee
zen, 338. 

Zilver - boom, waar die 
groeit, I, 82.. 

ZOf(te·melks-valei, I, III. , 

ZO'1; Qndergaan van de
zelve op den T4elberg 
waargenoomen, III,u6. 

Zondags ,ri'lJier, I, 2.60. 
II, 3I7~-

Zonder - eind-1'ivie;', I,ll!. 
Zout - kruid. ' Ziet Sali, 

corni " 
Zout - meir, V, ' 68. 
Zout -water - meir, I, 2.56. 

1:uure vlakten welke (lie 
zijn, III, 316. ' 

Z~alllwe,il di~nen den Rei
'?iger DiY iee tot brieven· 
-befrellers, V, 390. 

'Zwart - ,bas - Kraal, III ,~ 
2.°4· ' 

Zwarte'- doorn - ri'lJier, IV, 
II,g6r. 

Zwarte land, II , 349~ 
III, 69, 154. befchrij' 
ving van hetzelve, 172.. 

Zwarte rivier, I, 169. 
H, 3IS, 335. 

Zwartkops,t'iviel'en (groo
te en kleine) I, 248'. 

Zweep; behendlgheid der 
Vo)l~pl~nters met ' de
zelye en voorbeeld daar
valt, III, 43,6$. Zwee
pe~ van het vel van het 
E.fv,ier .. paerd en van den 
RhiU,?'c~ros, I, 328. 

.zwijn;~onfrerachtig wild
zwijn'gefchoten, V, 192.. 
befchrijving en, afbeeJ· 
ding van hetzelve, 163. 

DR u~-
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