




Zuidafrikaanse Verhalen. 

Een leesboek voor standaard IV. 

DOOR 

N I C 0 H 0 F M E Y R, 
1 Hollandse leeraar aan 't ,Normal College", Pretoria, j e.. 

en schrijver van vele bekende hollandse werken). ~ • 

f\~~ 
~ ~~(l;,· 

·~·. -~ cW t.¥ 
T W E E 0 E U I T ff~~ .. 

t-;j?=i \.',TI'F -"'~ 
cu::S 

T. MASKEW MILLER. 
KAAPSTAD. 

1914. 

\ 

., 



1 N L E I D I N (~. 

Zuals de naam van cHt boekjc aancluiut, lwstaat hd 
nit Zuidafrikaanschc Verhalen. Die wrhak·n heb ik 
11it vcle boeken gepnt, zoals: 

Yan Riebeek's Journaa1, Yan RL·enen's Dagbod::, 
de l~eisbeschrijvingen van Pctl'r Kolben, Le Vaillant, 
J. Stuart, Rohl,rt :\Iuffat, David Livingstone, Pringk, 
Thompson, Farewell & King, Di. J. II. ;\edhling & 
Andrew :\Inrray, Sir Harry Smith's ,Autobiography'', 
President Kruger's Jacht-vcrhalcn en Thcal's ,Begin 
lkr Z.A. Geschiedenis''. 

Uit de inhond van hd hoek blijkt lwt, dat dil' wr
hakn meestal met reizen, gevaren te Zl'l' en te lam], 
jachtpartijen PllZ. te dcwn lwbbl·n. Zc zijn dus alles
zins berekend om de aandacht onzl'r Zuidafrikaanse 
jL·ugd te pakken en hun ke::-lust op il· \wkken. Ceen 
moeitc is gespaard om dl· lt'eslesjes preti ig en hoC'iencl 
vonr onzc jl'ugd te doen zijn. Ook is clP wuorclPkeus 
lwpPrkt tot cle woorcll'n, die Pl'll beschaafd Hollands
~prekend mens in Zuid-Afrika hL·zigt Pn bt'grijpt. 

De Ocfcningcn heh ik l'L'll heel hescheidcn plaatsj(' 
aclztcr in !lC't boek gegeven, nmdat het, mijns inzil·ns, 70 

hnort. De kcsstof is immers a!lcs in een goed kesbnck. 
Een glled underwijzer lwdt gPPll gedrnkte odl'ningen 
nodig. EL·n lcerling wil ze nict op dczelfde hlaclzijde 
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als ZlJn mome ,storic" zien, nict waar? Ee>n lc>es
boek is - - om in te lczcn! 

Ook heb ik met opzet gce>n vcrtalingen in de odc
ningen toegelaten, omdat een taal door middcl ·can dz'e 
taal moct gelccrd en ondcrwczen worden. Het gelezene 
moet in hollandse zinncn uitgele>gd worden. De kin
deren moeten de vragen in 't Hollands horcll e>n, al gaat 
'tin 't begin ook hoe moeilik, in die taal ook bcanft£'oorden. 
Zo leert. me>n een taal : anders niet. Door vcrtalingen 
leert men geen Hollands sprcken of schrij\'C'n, nog min
der denkcn. De onde>rvinding heeft mij gdcerd, dat 
zelfs Engcls-sprc ken de kinderPn hed spoedig de hol
landse \ ragen van een gcschikte onderwijzer leren vol
gen en in hollandse zinnetjcs beantwoorde>n. Zo hoort 
het immers. Yandaar de aard en inhoud cler oefe>nin
gen in dit bockje. De verstandige ondcrwijzer vocge 
er nog andere bij ! 

De nieuwe spelling ('t z.g. Kollewijn stelscl) worclt 
in dit bockjc gebruikt. 

Pretoria, rgo6. ~. HoF~IEYER. 



I. VADERLA~DSLIEFDE. 

0 Land, zo ruim en vrij, 
Zo rijkgckkurd en blij, 

Gij zijt mij dicr. 
\ \'ie ook uw kusten schuw', 
Omkranst door rntsen ruw, 

En wnon liefst hier. 

::\Iijn ouderhuis draagt gij, 
Waar ik, zo rein en blij 

En teer bemind, 
Duur mueder werd gewiegd, 
t;ekust, gevued, geliefd . . . 
Al heb ik haar gegriefd -

Ondankbaar kind! 

Uw lucht i:3 mij gezond 
En \Tucht baar is uw grund 

~ aar hartewens. 
Ik min uw zunnigheid. 
L'"w widen uitgebreid, 
IJuur 's Heren hand bereid 

Vot 1r vee en mens. 

Al wordt gij :3oms veracht, 
Tnch zing ik stePds met kracht 

En dankbaarheid: 
Ik bl'n uw eigen zoon, 
En hoc men u ouk hoon, 
:.\lij zijt gij en schuon, 

Zt) al:3 gij zijt. 
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Uw naam wcerklinkC in miJ 
Als zoetste melod ij , 

Waar ik ook ga. 
0 ! t eder is de band 
Mij hechtend aan HW st rand, 
Mijn dierbaar Vaderland , 

Zuid-Afrika! 

2. 'T EERSTE KERKJE I N -Z u m-AFRIKA. 

VASCO DA G AMA. 

r. ' tIs opmerke
lik, hoeveel namen 
en gebeurtenissen 
er in de wereld ver
geten worden . R et 
gaat zo in elk land 
en onder elk volk. 
Vo01·name perso
nen worden geheel 
en al uit het oog 
verloren. Grote fei
ten worden over het 
hoofd gezien. 

2. Elk kind in 
Zuid-Afrika heeft 
van de dood van 
Francesco D' Almei-
da gehoord, niet 

waar? In de T afelbaai viel hij in een gevecht met de 
l{ottentotten. Weinigcn, echter , hebben ervan gehoord, 
dat de grote Vasco da Gama ook bijna op onze 
kusten het leven verloor. 
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J. Het gl'lwurde aldus: -
Ze ken-' V el11SU, een van Da (~ama· s matruzen, was een 

gro()tprakr van "t L't·rste water. Tnen Da Cama nu bij 
de mond van de Bt•rgrivit'r aan wal staph; om water, 
bout. en vlces te kt ijgcn, waren de Hottentotten Zt't'r 
vriendelik. Zij hidpen de Purtugezen aan wat deze 
nodig hac1ckn. Z•> kret:g Veloso moed om te pochcn, 
clat hij met Zl' naar hun kraal zou gaan. 

4· Ztjn kamer:.w.d:-. daagdt•n lwm zeker uit, om zijn 
wuurJ tl' hc tUden en onzt' blufft:r staph• dapper voort 
naar dl' kraal. Tuen lnj t'l'hter ecn vind van het strancl 
wcg \\a~, wenl luj t•rg bang. Tiij zag niets dan wilden 
tHn lwm. Hij vn~iond get:n wuord, dat ziJ spraken. 

Hij f.!ing up de vlucht ! 
5. De Iluttentotten zettt·n hem achterna. Zij be

grept·n nids van h·.:t spulldjt·. Zij waren verlegt•n over 
<le atlu• 1p Jer zaak. Als nienwsgierige kindcren volgden 
zii dt· hlanke man op de hidt,n. Als ef'n boel straatjon
gens rendt·n ze achtt·r \' elo~o a an. Zij \\ ildcn tt• Wf'ten 
konwn wat hl'm ::;cheelde. 

6. Toen de Portngezen aan 't ::.trand hun landge
nuut op dil' wijzt· zagen terugsturmen, met'nden zij dat 
t'r vl'fraad in 't spd was. 

Tt• wapen! te wapen! was de kreet. De heidenen 
zullt:n ems vermoorden ! 

Zt> ontstund er ccn gevecht bij de mond van de Berg
ri vier, waarin Da (~am a en nug dric rurtug<·zcn gewond 
wenlen. 

7. :\Il'i Harthulunwns Diaz lit:p het "n jaar of wat 
later vee] slechter af. I-Iij had bevel uwr een schip, 
dat tot t'P11 vlool. onder Cabral behoorJe. Een hevige 
sturm clrcef de ~chqwn niteen, en lussen de Kaap en 



IO 

~[nssdbaai VC'nlwe<'n hd srhip van Diaz nwt allvn 
aan boord in de wrede g( ,h·en. 

8. En nu konwn wij tot on~ kerkjP, \\ aarvan lwt up
scltrift sprcekt. 

Et>n amkre vloot ging knrt claarop om de Ka~p naar 
de Oost. De bc•vdvocnlL·r was foam da Xm•,1. 

Op 7 J uliP rsor, lanclde hij te ~Iossdbaai. 
C). Daar zag ltij c·en lllH.k ~rhr!Pn aan c·pn hnom 

hangen. 
In ell' schol'n vond hi.j ePn brief. Dl' brid was door 

eC'n van Cabrals offlcic·n·n gc·schlC'\'Pn, De bric·f vcrl.t·1-
dc van hct ongeluk, clat dt' unvl'rgddike Barlhnlonwus 
Diaz getruffcn had. 

ro. Da Nuva. wenl diep hcwogen dour de clnwv<' 
tijding. De hncwmdc baanhrvker, tmlrkkker v~n ck 
zeC'weg naar Im.lii' om de Kaap - ck gro1 e Diaz - l:tg 
nid V<'lTt' van l\Iusselbaai in ell· walerl'n bC'graven! 

Laat ons hit•r C'en kcrk'je bomwn, zei ck vn nw zet•
man, hier op ck rnwe kusl, clicht bij de bt>om waar wij 
rle hrid vonden. 

II. Zn gcschiPddC' het. EPn stencn kPrkje \\'C'rd 
op ren lwuwltje aan de Zt'P te :\lossclhaai opgc·ril'ht : 
lwt eerstP gebouw, dat op Ol1Ll' zniclkust veneL'S. 

12. Hnc jammer toch, dat t·r gpc·n L'l1kl'1l' Stl'L'l1 \an 
dat merkwaardig munumPnt vnor lwt nagvslacht hl'
waard gehlcwn is! \Yelk een trefft'nck lwrinnering 
aan Bartholomcus Diaz zou zulk C'L'n stL·en in het kaap
stadse museum nil·t gPwccst zijn! 
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3 Do:\A LEoxoR DE SousA. 

r. ::\Icnig schip is reeds op Zuid-Afrika's rotsige 
kust i.e plettcr geslagen. Duizenden zijn op die wijze 
omgckomcn. :\Ien zou een heel bock vol van die ake
lige schiphreuken kunnen schrijvcn. 

2. Ec>n van de vreselikstc verhalen van die aard is 
het vulgL·ndc: - -

T n 1552 zeilde l'r ePn grout srhip van Oost Indie naar 
Lbsabun. Er waren 220 Pori.ugezen en 400 slaven aan 
boord. :\Ianuel de Sousa was de kapitcin. Zijn edele 
jonge gade, Dona Lconur was md haar twee zoontjes 
hij hem. 

3· ln de maand J unie strandde het vaartuig dichi. 
bij de rpoed van dP Cmzimvubu in Pondoland. Twce
lwndL·rd vijftig j aar lai.Pr zou 'i. PngP 1se schip, de Gros
venor, niet vn van dezclfrk plaats op strand lopen. 
\'an de Grosvenor hcbbcn de mecstc kinderPn van Zuid
Afrika al gelezen, maar van hct portugese schip ht>bben 
wPinigen gehoord. 

+ HPi. srhip ~loeg daar aan stukken en mecr dan 
lwnckrd mensen vPrlorcn hct lcvcn in de branding Die 
\\ an·n gdukkigcr dan de anderen, zoals wij zien 
zulkn. 

:\Ien bcsloot te vod naar Delagoahaai te stappen. 
Elk jaar ging cr ecn portugees scheepje van 2\Tozam
biquc daarheen om ivoor en goud van de Kaffers i.e rui
len. Zo hooptcn de kapitein en die met hem wa.ren hun 
landgenuten daar te v indcn. 

5· Wic kan de langP, bittcrc reis al langs de kust 
naar -t noorden beschrijven? - :\len lccd aan koude 



en dorst, honger en uitputting. :\len at wildl' planten 
en ocsters, mossclcn en vis, als die tc vindcn warl'n. 
Elkc dag blevcn er cnigcn van het gezdschap achtcr. 

6. Dona Leonor gl'drueg zi..::h als Pen lwldin. Zij 
was de :del van hct gezdschap, dP opgewekstC' van al
len. Zij sprak ltaar man Pn de anderPn dkC' dag moccl in. 
\Vcinig wist zij, wat haar nug vuor de deur stond. 

7· ~a vier of vijf maanden bcreikten zij Dclagoa
baai. 

Hclaas! het portugc'se scheepje was kort te ,.(Jren 
naar -:\Iozambiquc we<'r teruggq~aan. \Yclk Pen bit
terc tcleurstclling. 

8. De kapitein vvcrcl half 12ek van drndhcicl en zijn 
\Touw verluor bijna alk moecl. Yan cl~.: vde llllmlL·rclen, 
die Indie in 't grntc schip verlatL·n haddcn, wan:n cr 
slcchts rzo zielcn overgcblewn. 

9· Hct ergstc van al was, dat z1j door Pen valse Kaf
fer schandelik bPdrogen wcrclen. DeLe c·llcnclding was 
ltd oppcrhoufcl in die dckn. Ilij gaf vour hun \Tiencl 
tl' zijn. Vucdsd wcrd hun \'tJor l'nige dagcn verschaft. 
Zij rnsttL·n van hun wrmoeiende reis in zijn kraal nit. 

10. Plotscling veranclcrdc het op1wrhonfd. TTij cisle 
hun wapenen op! De Portugezen wart'll tc zwak um 
zich te verzcttcn. Zij hadclen geen moed mccr om t•en 
nicnwc strijd tc beginncn. De wapenen werdcn hun 
dus ontnomen. 

II. De listig~.: Kafft·r verclcekle zc tuen in kkine 
klumpjl's, die hij naar apartc krakn zond. De kapi
tein en zijn familie, met nog twint ig anrlcren, nmnclen 
t;cn gczclschap. .\1 hnn juwclen !'11 ver;,ier,.,eh·n werckn 
zc ontnomcn. Dam·na lict de wr~·dc barbaar ze nit lie 
kraal j agcn. 
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12. De overige Purtugezen Wl'rden ook van hun 
klederen heroofd en hct wocstc veld ingezondcn. 

Slechts ac ht Portugezen, vePrtien slaven en drie sla
vinnen bereikten -:\Iozambique: 25 uit de 66o, die aan 
bt:ord waren! 

I J. \Yat zij om trent 't lot van de edde D1 ma Leonor 
en de haren wrtddcn, is te pijnlik om np te schrijven. 
llongerig L'l1 wanhopig dwaalden zij rond. Eerst stierf 
er ccn van de kinderen van honger. De vader liPp als 
L'en razende overal nmcl, om wilde plantcn en wortels 
vollr ck zijnen te zoeken. 

Bij zijn terugkeer vond hij zijn tedere \TUUW en haar 
andl'r kind uok dood - dood van honger! 

Hij bq.;rud ze - L'll VL·r<.lween in de woe~tijn! 

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

r. ln de m,tJ.ml April, I55-}, stiet 1·en anckr pt~rtu
gees sd1ip op eL'n ri! hiJ unze Zuiclkust. Dit gehcurdc 
een weinig ten westen van de mond van de Pmtata 
rivier. 

2. Er waren 153 Purtugezen L'n ruim 324 slaven 
aan boord. In enkcle minuten was lwt vaartuig stuk 
gcslagl'n, en vierl'nvijitig PurtugL·zen en ruim hondenl 
~lan·n vL·rdnmken in de ruwc watcren. De uvcrigen 
hereikten hd strand. 

J. \Yat nu begumwn ? Sommigcn wilden te vod 
naar dt' Tafelbaai gaan. Dit plan \\'enl cchtcr af
gcstcmd, omdat men bang was vour de HuUentotten . 
. \nderen \\ ilden ecn vaartuig buuwen, om later daar
meL' naar Sofala te varen. Ook <lit vourstcl vicl door. 
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4· Te kwader ure werd c>r hesloten naar Delagoa
baai te stappen. Zij verlieten de kust om te zicn of 
cr. ook voedsel bij de inlandse stamm<'n tP krijg<'n was. 
Ka vier dagen reizen kwam<'n zij bij een kafferkraal 
aan, maar bet ble<'k spovdig, dat de \dlden skchts van 
wortds en planten ledden. Het land was dor en wocst. 
Er was niets te den, zu te zeggen. Dus kcerden ziJ 
naar de zee terug. 

5. Langs bet strand zettPn zij de wrmoPiende reis 
langzaam voort. Zij led<'n veel gehrek, en <'<'r zij ck 
Umzimvubn bPreikten, waren er reeds Pnig<'n bPZ\YPken. 

6. Bij de monel van diP rivi<'f hadclen zij bd gduk 
welgezinde Kaffcrs tf' vindcn. Zij kregen ook wat voccbd 
te koop. Dat gaf wat wrlichting. J a, het was hun daar 
zo aangcnaam, dat twee Portugezen en dertig slaven 
er acbterbleven. Zij hadden genoeg van de ZvYare tocht. 

7· De anderen gingen vcrder langs de natalse kusi 
voorL Te Port X a tal vonclen ze een Portuge<'s <'n. enigC' 
slaven, die tot de Sousa's g<'zdschap haclden behuord. 
De Portugees sloot zich bij zijn landgcnutcn aan. 

8. De verdere lotgevallcn van hd gezdschap kan 
men zich wei vonrstellen. De kapitein en nog cen van 
de partij wrdronken in de Tugda. Van tijd tot tijd 
werden ze door naturellen aangevallen. Gcdurig liden 
zc van hun gctal achter. 

9· Op 7 J ulk kwamcn er slechts zesC'nvijftig Portu
gezen Pn zes slavC'll bij Delagoabaai aan. Zij zagen er 
als gcraamtcn uit. Hun juwC'lPn warC'n voor voedsel 
vcrruild, hun krachten uitgcput, ze warC'n mver dt>Od 
dan levend. 

ro. En nog was 't cindc van hun lijclen nid gekomen. 
:\laanden en maanden mncstcn ze op de ongezonde, 
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woestl' ku:-t waehtt:n, l'L'r het PL'rtugv:-,L' sclJ.c·c·J~C uit 
't noordt·n updaagck. 

II. Eiuddik kwarn vr L'l'n zPil in 't zicht; manr 
toen wa:-, hd vour de mL·esten humwr reeds tc laat. 
Slvchts twintig PortugezC'n en vier slaven zeilden op 
3 Xowmbl r naar Sufala. 

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

I. ,Coming events cast their shadow before them", 
zegt ('( n engds spreekwonrcl. Dat wil zeggen: men 
ziet s<~ms tekens van wat C'r laiPr gebeuren zal, lang 
\'llDr dit' gehenrknis plaats vindt. 

2 In zckerP zin kan dit spreckwuord up een daad 
van twef' engdsc scheepskapiteins toegepast worden. 
Zonder het te wden hebben Fitzherbert en Shillinge 
zulk ef'n ,schaduw van de tuckomst" op de Tafelbaai 
d< 1en vallen. 

3· lid gt•heurde ih r62o. In die dagen behoordc de 
Kaap en de Tafdbaai aan de naturdlen. De Ncder
lancll'rs hadden Lich toL·n nog nid op onze zuidwestkust 
gvwstigd. Zij zeilden er vuorbij naar de Oost, even 
als de Purtugezen v66r en de Engelsen na hen deden. 

+ Er werd wd gewoonlik te Tafelbaai geankerd, 
om vers water en vlees op te doen. Vcrder kwam het 
cchtvr in die dagen nog nict. 

ln r652, zo als elk zuidafrikaans kind behoort te 
wetvn, Wl'rd vr voor 't Pl'rst Pl'n kkine kulonic aan de 
Tafdbaai gesticht - dour de grotc Jan van Riebcck. 

5. :\Iaar wij mocten naar de engdse kapitvins tcrug, 
2 



die onwctencl een profl'tiesr (bad in 1620 aan de Kaap 
VPrrichtten. 

G. Shillingc kwam n 't Perst aan md vier schepPn. 
Ilij was op wl'g naar 't oosten. Kurt daarna licp FitL
lwrhl'rt md nog twel' schqwn de Baai binnen. Zo 
waren er bij geval zes engelSL' sclwpen in de Tafelbaai. 

7· Zij vonden niet minder clan negen grote hollandst' 
schepen in de Baai. Dt· Nederlanders hadden in die 
dagen bet grootste dL•el van de handel op Oust-lndie in 
handen. Yandaar dat er zo veel van hun sclwpen 
gcdurig de Baai aandeden. 

8. Gdijk licht te begrijpen is, maakten de h(lllandse 
L'll engelse officiL'fL'n spoedig kcnnis met dkaar. Zu 
kwam het, dat FitzhPTbvrt uitvoad, dat de Nerlerlanders 
nog al bdang stelden in de (1mstreken van de Baai. 
J a, hij hoordc ze toen reeds spreken van een plan, 
om n 1atN zdfs een kolunie tt' komcn stichten. 

g. Dit maakte de eerzucht van Fitzherbert gaandt>. 
Hij kreeg grote gedachten. Sl;illinge dedde zijn p1an-
1Wn en zijn gPe~tdrift. De Hollanders waren niet zodra 
nit de Baai, uf clP engelse nflirieren hielden een \'L'r
gadering 

10. Op I J u1ic kwamen L·r eent·nhvintig officieren 
bijt:en, waaronder de heroemdC' \Yilliam Baffin zich 
ouk hevond. Daar en dan werd beslotcn het land om 
de Tafl'lbaai voor kuning Jacobus 1 in bezit tl' nemen. 

II. Op 3 J ulic werd er dan ook l'L'n pruklamatic in 
die Lin met grote plechtighcid afgelezen en de engelse 
vlag W<'rcl op de hekcnde ,Lion's Rump''- een hoogtP 
vlak hij het tPgenwoordige Kaapstad gchesen. 

12. Koning J acohus had echter de handen zo vul 
van andere gn 1te zaken, clai hij dt> vriendl'like (bad 
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\':1n Fitzlwrbert en Shillinge nid bekrachtigde. Hij 
nam gt·vn nlltitiP van de zaak. Alzo kwam cr van 
deze amwksatiP van de Tafelhaai in 1620 niets te rccht. 
Dl' sdw.duw vid Pr voor ecn ogenblik -- maar de 
werkeliklwid lid· w>g humlerde jaren op zich wachtcn. 

(i, DE HAARLEl\1. 

r. \Yat cr torh niet al uit ePn geringe gebeurtenis 
:o(lms vuortspruit ! .\Is door Pen toeval werd er ecn 
lwlbndse kolunil· aan de Kaap gestirht. Zo zijn er 
meer van die schijn bare tuevalligheden in de geschie
dvni::; v:m Ianden L'n volken gade te slaan. 

\\'onclt·rlik zijn Gods wegcn met de kindl'l'L'n dr>r 
menscn! 

z. Er ~trandde in 't begin van 1648 te Blauwberg
strand cen schip. 't \Vas een hDllands schip. Het be
lworde aan de grute ,Verenigde ~ederlandse Oost
indivse Kompanjic." Het was de Haarlcm. 

W at is er al nid uit die ene gcbeurtenis voortg<>vlocid! 
Il•>e we! schakr·ls zijn er niet aan die enc schakel 
bngzaam maar zeker gehecht! 

3· De bemanning van hct schip moest Ieven, niet 
waar ? - Zo gingen zij Cl'll geschikte plaats zoeken 
om hutten te bouwen en zaad te zaaien. De beste 
plek was tussPn de Tafelberg en de zee. Daar vloeide 
Pr l'l'n siruom watf'r. Daar konden er groenten en 
graan gewomwn worden. 

Dit• plek .was in 't midden van wat vanclaag de 
1\aap-,tatl is! 
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4. Dv Hollandt'fS hatldcn w<~t tuinzaad van lwt wrak 
gen:d. Ze waren 11inke tuiniers C'll spoedig haddt'll ZL' 

er ecn net tuintjc aangckgd en aten hun rigen gruenten. 
5. Van de Ilottentutten ruilden zc vee in o\·ervloed. 
Dus was het lcvcn hun nid zo erg unplcizierig. De 

grund bleek vruchtbaar tc zijn; bet klimaat gezoncl rn 
aangenaam. Er was s1echis een 1astigt' gast: de l1evigc 
zuidoostewind. 

6. Bijna zes maandcn hkwn zc daar. Tuen licp 
er cen vlout uit I ndie de haai binnen, die ck gL·stranck 
rrizigers naar hun vadcrland terughracht. 

J. Daarmee zon hnn ,ricnic'' np onze kust echter 
niet eindigen. Twee knappc ufflciers van de Tiaarlem, 
Lecndcrt J an,sen en Kicolaas Prout. schreven cen uit
voerig vcrslag van al hun flndervindingen aan de dirck
tcuren der Kompanjie. 

Zij gingcn nog verdcr : zij plcitten ::,terk voor het 
stichtcn van ecn vast handdstation aan de Kaap. 

8. Hun woorden vondcn wccrklank en in Augustus 
roso lws1out het he::,hmr der maatschappij znlk ren 
sta i ion aan de Tafclbaai te stichtcn. 

9· Enigc sdwpcn wcrden voor dat doel uitgernst. 
Toen kwam de vraag: wie zou cr aan 't hoofd der 
grote onderneming geplaatst worden? Veel hing er af 
van de rechte keuze. 

Zou Proot niet de man zijn? -Men vrorg hem, of 
hij de zaak onder zijn leiding wilde ncmcn. Necn -
hij had cr geen lust t(Je : de znidoosters hacldcn hPm 
me 1gelik afgrschrikt ! 

ro. \Vie nu?- \Yacht! er is ePn wakkere clokter, 
die ook de toestandrn aan de Kaap gol'd had waarge
nomen. IIij was sc heepsd(Jkter op ePn van de ~chqwn, 
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die de bemanning van de Haarlem van de Kaap naar 
Holland terugnamen. Toen hij aan de Kaap vertoefde 
had hij zijn ogen goed gebruikt. Hij had ook een vast 
geloof in de toekomst ener Kolonie te Tafelbaai. Boven 
al had hij een ijzeren wil en een helder doorzicbt. 

Alzo kwam het, dat Jan van Riebeek gekozen werd 
om naar de Kaap 
te gaan, en op 6 
April r652 de Tafel
baai binnenzeilde. De 
j onge kolonie groeide 
langzaam maar ze
ker aan. De kolonis
ten namen t oe in 
getal en na verloop 
van jaren verspreid
den zij zich over een 
grout deel van' Zuid
Afrika. 

1 2 . De !1-.aart van 
ons land is t ans ge
vuld met hollandse 
namen van dorpen 
en steden, bergen en JAN VAN RIEBEEK. 

baaien,, rivi:eren en distrikten. Van de Kaap tot Dela
goabaai, van de Bergrivier tot~de. Oranje en de Vaal"; 
in Natal en in Transvaal - overal leest men hollandse 
namen. 

Welk een lange ketting kronkelt zich van Blauwberg 
strand over geheel Zuid-Afrika! 
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7· SL\\'EIIA:-<DEL\.\HS E:-< :\!E~SEE!E!{S. 

1. Vcle mensen in ons land lwhhPn de gewuonte, 
om van de ,,gocde ouclL· tijclen" geclurig te spn·kPn. 
AI het oude is hun aangenamer dan het nieuwe. \\'at 
voorbij is, is ht111 beter dan ·wat heden bC'staaL l\kt Pen 
diepe zucht spreken zij met lnm buren L'll \Ticndl'n 
over de ,goede on de tijckn". 

2. Dat er vet'l goeds in de nude tijtlen was, valt 
niet i.e ontkennen. :\Iaar L'r is nok ved in de· nieHWP 
t ijden dat prijzcnswaardig is. Het hozp Pn hd goPde 
zijn altoos met clkaar gemengd. ~id achtNuit alleen, 
maar ook vooruit en rondom ons moeten wij kijken, 
als wij onze medemensC'n tot nut wilkn zijn. 

J. Een tijd gdeden las ik een buek, waarin de l•>t
gevallen van zekere AndrL'W Battle bcschrcvt'l1 staau. 
'L Is om ons de haren te herge tc dnt'n rijzPn . 

..j. Hij was een cngelsc matrons, die in l'L'll um·lng 
met de Portugezen gPvangPn genomen \\ erd. N aar de 
gewoonte van die dagen WC'rd hij gedwongen vo•>r dt· 
Portugezen te werken. Zo ging hij tegen 't einclP van 
de zeventicnde l'euw md ZL' naar de Wt stku::,t van 
Znid-Afrika. 

5. De Portugczen gingen slawn op onze kusten 
halen. Even boven -:\fossamPd!'s zagen zij l'l'n groot 
aantal inboorlingen, met wie ze spPeclig cen voordeligc 
handel dreven. 

6. De naturellen noemclen zich Gaga's en hun opper
hoofd heette Gaga. Dczc Gaga's nu warcn dapper l'n 
\\Teed en maar al te bcreid om de vreemddingen van 
slaven te voorzien. .Zij vingcn ncgPrs bij hunderden, 
die zc voor cen bagatel aan dP Portugezen Vl'rrvilden. 
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7· Yijf ma<~nden lang dnurde ckZ<' handd in llll'l1Sc'n. 
DriP grute vrachten slaven wcnlen naar Portugal gevocrd. 
Zo ging hd in ons arm Afrika in de ,gocdc oude tijdcn". 

J)c Gaga's warcn menseeters! Zij aten de lijken dvr 
negers, die zij in hun gevechten doodden. 

8. Toen dL' slavehanddaars cchter voor de vienlc 
maal kwamen, was Gaga C'f niL t tc vinden. Hij was 
naar dC' binnenlanden vcrtrokkcn. 

De PortugczPn, op win~t belust, volgden hem na. 
Yijftig man, waaronder ook Battle zich bevond, ma.r
clwNden het land in. 

q. Ka twec dagcn reizcn kwamcn zij bij cen groot 
Kafferkapitein aan. Dezc wilde de gewapende blankC'n 
gcbruiken, om zijn Pigcn vijanckn tc gaan bevechten. 

De Portugezen hidpcn hem, maar da.arna wilde de 
KaffC'r zc niet laten we~trekken, tenzij zij een bunner 
bij hem achter licten als borg, cla.t zij weer zouden 
terugk< 'men. 

10. DP armc EngPlsma.n WC'rd natunrlik als borg 
door de Portu~;ezcn acbtcrgdatcn. 

Daar zicn wij dan nu onzc Andrew Battle aileen 
gclatPn onder de wildcn van Zuidwcst-Afrika. Een gc
weer had hij en wat kruit en lood wcrd hem gegcven. 
Ook heloofdC'n de Portugezen hem na twee maanden 
WPer tc komen verlnsscn. 

II. De t\vec maanden verliepPn en nicmand daagck 
op. De Kaffcrs WC'rden boos, daar zij handel met dP 
hlankcn wensten te drijvcn. Andrew Battle liep grout 
gevaa.r 't leven te verliezen, daar dC' naturellen hem 
in bun woede wilden dodcn. De kapitein was l'chter 
gdukkig zijn vricnd, verlustc hem uit de handen zijner 
vijanden en gaf hem de vrijhcid. 



rz. Battk, die intussen gehoorcl hzul waar Lk (;aga·~ 
zich ophidden, vluchtte naar hen. Hartdik werd hij 
door Gaga verwdkomd. IIij had immPrs l'L·n gewPcr 
en kruit en lood. Dat kon van pas konwn! Vanclaar 
de grotc \TeugdP over zijn aankomst. 

IJ. Vier ma:-tnden bled de Engelsman hij de• Gaga's 
woncn, en ,al die tijd", Zl'gt hij, , ,war en zij bl·Lig te 
drinken en te dansPn, fcest te vien:n en mensevlees te 
den". Er waren nid mincler dan r6.ooo in 't kamp! 

Daarna hcgon cL·n tocht van zesticn maanden, \vaarin 
de Gaga's links en rcchb ruofden C'n moorddcn. 

L.J.. Battle \Wnl gcd\\ ongen om ITH'l' h· wchtl.'n L·n 
hij gcdrocg zich zo clappl·r, dat Caga lwm zePr op prijs 
steldc. J a, het opperhoofd heval zijn m•·n:;c·n dL· hlanke 
man overal op de tocht op de arml'n tP l.lra~en! Zu 
wcrd de matroos door de Caga's lcttnlik en fignnrlik 
np de handcn gedraQ"en. 

rs. TnPn Werden cle tuvrrdoktcr~ jaloers op hem. 
Zijn invloed wcrd tl' sterk. Tiij mcw;,t wq~. 

HattlP was maar al tl' hlij om dit hPwl von cle 
tow·naars tc gchoorzamL·n. Hij ging naar ell' kust L'll 

spnl'dig had hij weer hct gcnl!t cnige blankc· a:lngP
zichtcn tc zicn. 

8. DE TOVERDOKTI:R. 

r. In 't laatstc lwofdstnk hl·bhcn wij van tovl'r
dokters gelPzen. Laat (IllS nu n(lg wat bij die wredc en 
macbtigc tovenaars stilstaan. Yreselikl' dingen lwbben 
er 111 luid-Afrika door de invlnecl van diP mensPn 
plaats gl'grepen. \Yat zpg ik? nu nng f;l'bcnrl.'n cr 
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Slilll:O akeligc dingL'll in uns land, dank zij die zogc
uaamdc toverdokkrs of rcgenmakers. 

2. De zendelingen doC'n hun hcst de macbt van die 
111L'l1Sl'l1 k breken. De regeringcn van de verschillcndc 
kolnnil'cn van Zuid-.\frika zijn er ook op uit om ze te 
dwarsbomen. ::\Iaar de blijde dag is nog niet aange
bmkcn, dat er geen iovenaars en regcnmakers mcer zijn 
zullcn. N u nog- gel oven de mceste Kaffers in de tovcrij. 

J. Dit blij ki onder andere nit L'en treurige gcschic
cknis, dil· in 18gz plaats vond. Onze grote en onpar
tijdigc geschicdschrijwr, George ::\lcCall Theal, vcrtdt 
het in l'l'l1 zijner boeken. 

4· Een vromv van Sigcawu, bet PondrJ-hoofd, werd 
krank. De toverdokter van het opperhoofd wist tc 
zpggcn, dat ::\Ia ::\Iatiwanc de schuldige was. Deze nu 
was dl' zuster van een andcr opperhoofd, Pmhlonhlo, 
en de weduwe van Sif'cawu's eigen vader. 

5. ToL·n Sigcawn kkin was en zijn moeder stiL·rf, 
pa~t.e deze \TOUW hem getnmw op. Toch werd zij op 
bcvcl van Sigcawu gegrt:>pcn. Zoclanig was de macht 
van de tuwnaar zeHs in 't jaar r8gz! 

6. Bijna al haar kkderen wenlen haar van 't lijf 
gescheurd. Zij werd gc'bonden en op de groncl ge
worpcn. Tnen Wl'rden er mirrl'n op haar ontbloot 
lichaam geworpen om haar tc pijnigen. Zij wrrd aan 
de grund zo vastgemaakt, dat zij zich niet vcr
rul'ren kon. 

7· Als een Romeinst• van onds, zweeg de ondc 
\Touw in al haar pijn. Zij liet gc'C'll gduid horen. Zij 
erkende gecn schuld, \Yant zij had immcrs nicts 
kwaads gedaan. 

8. Een ander middd werd tocn bedacht om de 
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ungelukkige te martckn. Zij werd aan Pen lange ~tl,k 

vastgemaakt en boven cen groot vnnr gehouden! 
9· Toen opcnde zij haar monel Pn zei, dat zij de 

schuldigc was. 
De tovcrdokter was cchter nog nil'l voldaan. ,Een 

hagedis en ccn mol hebben haar in haar boos wcrk 
bijt;estaan" - zci hij. 

,Waar zijn de hagedis en de mol? Breng zc vuor 
de dag!" 

(~cen antwoord knn de ou<k \TOll\\' hkrop geven, 
\\'ant zij wist nicts van mol of lmgcdis. 

Io. N ug dric maal werd zij in driL· dagen tijds hoven 
't vuur gcroostl'rd. Zij bad echter nids te vertdl<>n. 

Eindelik kwam 't geval ter urL· van l'\'11 agl'nt dl'r 
kaapse regering, die de ond1· hddin halldol)(l uit Lk 
handen van de toverdokter verluste. 

Jr. Zo handeldP dl' blinde, bijgclovig'L· Sigca\\ u ml'l 
zijn tromw schoonmoeLkr. Zo martdt de \\Teele heiden 
zijn eigen vlees en blued op 't woord van e<>n tovvnaar. 

Gehdc families. ja ~anse kralcn, zijn up dl' \n>nkPn 
van die 111L'nsen uitgl'rodd. 

Het bijgdnof, znwd als hd ~l'll)(Jf, hedt ZIJ!l 

martelaren en lwlden! 
12. I ndicn hPt bovPnstaamk in r8gz kon gcbeuren, 

hoc muet het niet in de ,gocd\.: uude tijdLn" in ons 
land zijn toPgcgaan? - \Yic kan de vrecs van gchelP 
volkcrcn voor die afschuwelikc toverdokters beschrijven? 
Kijk maar naar 't portret van cen hunnPr, als jc clat 
ergens in een boek knnt vinden. Van 't honfd tot de 
vcwtPn is hij met allcrki viesc dingcn lwhangen. Ook 
i:-, hij bunt geschilderd, om hem nog nwcr naar Pl'U 

paaiboe liP te doc·n lij ken. 
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I:J. Als l'r CL'll groie zit'kte onder de mcnsen of eell 
pest onder 't Vl'l' kumi als er een ~lL·chte oogst is, 
of de koning zil'k wordt - dan mud de grote paai
boclie voor de dag komL'n. Hij allel'n kan de sL·huldif.;c 
aanwijzen. Daartoe hdpen hem de geesten, met \\ie 
hij in gemeenschap leeft. Zo ZC'gt hij. 

L.j.. ,\\'ie is het, die ons bdovcrt ?" - - roept het 
volk uit. ,Laat de tovenaar hem of haar aanwijzen, 
anders gaan wij allen verloren." 

AI hd volk loopt saam. .:\Iannen, vrouwen en 
kindl'len zittcn in ePn kring. Daar komt de tover
dokter aangestapt. 0 ! wat zid hij er akclig uit ! 
Huurt ! lnj • pre \'elt ids binnensmonds. ~ iemand kan 
hl'm wrstaan, hehalve de geesten. Al prevelend begint 
hij nu tc dansen; plotseling staat hij stil en houdt 
hij de vuurvinger op iemand gericht ! 

15. Deze is de schuldige! Weg met ht:m! Weg met haar! 
Dikwels werd de ongelukkige dood gemarteld. Ge

wuonlik wet's de slimme vent mannen of vrouwen aan, 
dil' wd vee of ved invloed haclden. N"id zeldcn maaktP 
hij zijn persoonlike vijanden up diP wijze van kant. HPt 
opperhoufd of de i.ovcrdoktt'r of bPiden hebl1en belang 
bij dat vourgewcnclc heksewcrk! 

Hoe dankbaar moeten wij niet zijn, dat wij van het 
bij~doof der heidcnPn vcrlost zijn ! 

9· DE TT OTTENT01 SGOD. 

I. IIet bijgdonf omkr ell' inbuorlingcn van Znicl
Afrika hedt l'ChtC'r ook <'en onschuldigc en kinder
achtige zijde. 't Is om tl' bclwn -- indien men n nid 



JO 

om ween(! - als Peter Kolben ons van de hotten-. 
totsgod verhaalt . 

z. Deze Kolben was een geleerde Duitser , die in 
1705 en daarna in Zuid-Afrika rondreisde. Hij heeft 
een boek over zijn reizen geschreven, dat zeer lezens
waardig is. 

Maar wij moeten naar de hottentotsgod terug. 
3· Wat is dat nu voor een ding? - Wel, ' t is~niet s 

HoTTENTOTS DoRP AAN H E T STRAN D 

VAN T AFELBAAI IJOO. 

om bang voor te worden. 't Is geen tovenaar of regen
maker of paaiboelie. 't Is een klein diertj e, niet grater 
dan de pink van een kind . De hottentotsgod is groen 
van kleur en schraal van lijf, hij heeft vleugels en 
oak 'n paar horentj es. 

4· Elk kind in ons land heeft het diertj e gezien. 
Geleerde mensen noemen het mantis ('t Latijn voor 
,profeet" ), omdat de Hottentotten er zoveel eerbied 
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voor betoonclen. Gewoonlik wnrclt hct eenvoudig de 
hottentotsgucl gl'naamd. 

s. \Yaarum dan? - Dat zullcn we uit de> pen van 
Peter Kolben nu vernemen. Hij schrijft als volgt : 

De Hottcntott.cn verc·rc>n dit diertje als een god . 
. \ls bet in c>cn kraal te land komt, wrgadercn de bc
woncrs der kraal zich er om been. Zij zingen en clanscn 
van vrengclc>. Bocgoe poeder wordt er over de kraal 
gcstrooicl. Twec vette schapen worden als clankoffer 
geslacht. 

6. Zij geloven, dat het insckt ze voorspocd en zegen 
voorspdt. Zij dcnken, dat zij gereinigd zijn door de 
genadige tegL·nwoordighcid van het diertje. Gaat hd 
bij geval op ccn van hen zitten, dan wordt zulk ccn 
persoon als een lwilige vereerd. Overal roncl wordt de 
blijde tijding vcrspreid. De vctste os wurdt geshcht 
tPr ere van diP gebeurtenis. 

J. Geen Hottentot zal ooit dat dicrtje tergen of 
bczcren, zvgt Knlben vcrder. En dan vertelt hij ecn 
aardig geval van een duitse jongcn. 

8. Die j nngen speclde eens bij een kraal die ht bij 
Kaapstad, toPn er plotseling cen hottl'ntotsgocl op het 
toned kwam. De Hnttentotten liepen allen naar hct 
cliertj e om hct te vereren. De j ongcn' trac httc weer het 
dicrtje te vangen. 

9· Daar kreeg hij het insekt werke lik bc>et! 
De !Iottentotten begnnnen tc schreeuwcn van angst. 

De kleine Duii.scr ·wist niet wat er gaandc was. 
,Wa.t gaat hij er mee doen? Zal hij het doden ?" 

riepen de zwarten c>lkandcr toe met vreze en beving. 
10. De kleine jongcn begon ze toen te tergcn. Hij 

deed also£ hij bet ding wilde dodcn. Als gekken spron-

~ 
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gen de zwarien rond. Zij liepen naar hem en smee~ten 
hem om het toch niet te doen. Er zou een groie vloek 
op hen allen vallPn, als dat gebeurde, gilden zij uit. 

II. Toen liet de kleine terggecst het diertje los en 
de IIottentotten juichten en dansten van verrukking. 
Zij omringden hun ,god" om hem te eren, vast 
gclovend, dat zij van een groot gevaar gered waren! 

Zo vcrtelt ons Peter Kolben. 

IO. WILDE DIEREN AA~ DE KAAP. 

I. De tcgenwoordige inwoner van Znid-Afrika kan 
zich geen dcnkbceld vormen van de menigte wildc 
diPren, die er vroeger overal rond in ons land te zien 
warcn. Men moet tans benoorden de Zambezi gaan, 
om enigszins cen gedachtc te krijgen van de massa's 
wild van allcrlei aard, die wij in de ,goede oude tijden" 
hadden. Vooral de roofdieien hebben natuurlik Pen 
grote rol in die dagen in onze zuidhoek gespeeld. 

2. Jan van Ric beck schreef een dagboek, waarin hij 
gcdurig van gevaarlike lceuwen vertelt. Zij schuilden 
in de bossen en klipscheuren rondom de Kaap. 's N achts 
vooral had de wakkere kommandeur \'eel last van die 
Ieeuwen. Zijn groentctuin werd gedurig door de Iastige 
bezoekers beschadigd. De schaapkralen wcrden tclken
male bezocht. 

2. Op 'n morgen, bijvoorbeeld, zag onze kommandeur 
vele sporen van wilde dieren in zijn tuin - en kort 
daarop sprong er een grotc lceuw geen vijftig ireden van 
hem op. Gelukkig licp de leeuw kalmpjes en statig naar 
de Tafelbcrg, zonder Van Riebeek te naderen. 
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4· Bij een andere gelegenheid - zo verhaalt het 
dagboek ons - reden er een partij Hollanders op een 
wagen naar Rondebosje, dicht bij Kaapstad. Een 
magere, oude leeuw wilde op de heldere middag een 
van de paarden tot spijze hebben. Geen vuurwapen bij 
zich hebbende, moesten de mannen in de wagen het 
dier met stokken en een woest geschreeuw afschrikken. 

5· In de nacht wist diezelfde leeuw de kraal binnen 

DE MoEDERKERK TE KAAPSTAD. 

het fort te bezoeken en twee man te wonden, eer hij 
doodgeschoten werd. 

Zo ging het in de dagen van Jan van Riebeek te 
Kaapstad toe ! 

Vroegere reizigers zagen oak wel zeekoeien zich in 
een moeras in 't midden der tegenwoordige Kaapstad 
vermaken! 

Dat moeras was ongeveer waar 't huidige Kerkplein, 
vlak achter de grate hollandse kerk te Kaapstad, tans is! 



6. De hekende goeverncur Simon van dcr Stel had 
ook een kluchtige ontmoeting met een wild dier op 
zijn reis naar N amaqualand in 1685. 't Is \vel om te 
lachen als men hct verhaal in Thcal's wcrken kest. 

7· Het gczclschap bcstond uit Simon van der Stel 
met drie slaven als persoonlike bedienden, 56 Europe
anen, 46 drijvers en }eiders van de wagens en een 
aantal IIottentotten. Er waren cr niet mindcr dan 
vijftien \Vagens, acht karrcn, bcnevens een koets, 
waarin de goeverneur zich bcvond. 

8. En toch werd de gocverneur bijna door ecn 
neushoorn doodgetrapt! 

Het was nabij de Piketbergen, dat het ondicr onver
wachts op hct gezc:lschap aftuimelde en lijnrecht op de 
koets van de goevcrneur stormde. Zijn Hoogheid sprong 
uit het rijtuig en werd door ht't monster achtervolgd. 

9· Toen eerst knalde er ecn kogd, die het bcest 
wcl geen kwaad deed, maar in elk geval van koers 
deed veranderen. 

N u komen enige paarderuitcrs aan de beurt. De 
rinoceros stormt tussen hen in en zij storten holder
debolder van hun pam·den af. Gclukkig is de ncus
hoorn even bang voor de tweebenige schcpscls, als dcze 
voor hem --- zo laat hij ze ongehindcrd op de grond 
liggen. 

10. In volle vaart holt hct beest met de staart om
hoog ecn heuvel op. Pocf ! paf! dreunen de geweren 
van aile kanten, maar onze neushoorn rent ongcdeerd 
voort en verdwijnt over de heuvel, die hedcn nog 
,Rhenosterrug" genoemd wordt. 

II. 't Is natuurlik de \Tees vuor bet onbekcnde, 
dat hct gezelschap zo onthutste. Zij haddcn stellig nog 
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nooit een rinoceros gezien. Ook kwam het beest ge
heel onverwachts op ze a£ - vandaar het kluchtspel 
van Rhenosterrug ! 

rr. UrT VAN REENEN's JOURNAAL. 

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

HET WRAK VAN DE GROSVENOR. 

Bijna al de passagiers kwamen veilig aan wal, maar 
weinigen bereikten de Kaap. Hun lotgevallen heb ik 
reeds in ,Een zuidafrikaans leesboek" beschreven. 

2 . Twee j aar daarna ging een partij boeren, op last 
van de kaapstadse regering, om te zien of er nog van 
de passagiers of de bemanning van het schip ergens 
te vinden . was. Niets werd echter door deze eerste 
ekspeditie uitgericht. 



3. In 1790 werd een tweede tocht met hetzelfde . 
doel ondernomen. Jacob van Reenen werd aan 't hoofd 
dezer partij geplaatst. Nog twaalf boeten en enige 
Hottentotten nam hij mee. · 

Gelukkig heeft van Reenen van dag tot dag iets 
omtrent zijn reis aangetekend - iets zeldzaams in ons 
land. Hoeveel nuttige boeken zouden wij niet gehad 
hebben, indien er meer dagboeken door onze grote 
mannen en vrouwen geschreven waren ! 

4· Laat ons nu op 'n paar bladzijden uit van 
Reenen's journaal ]etten. Ze zijn nog al merkwaardig 
en aandoenlik 

,Op een hoogte gekomen," zegt hij, ,zagen wij ver
scheidene dorpen van de Hambona's. Deze naturellen 
zijn helemaal verschillend van de andere Kafferstammen. 
Ze zijn geelachtig van kleur en hebben lang, gro~ haar. 
Wij zonden vier man naar. hun opperhoofd, Kamboosa, 
met een stuk koper en wat kralen. 

5. ,Later kwamen vijf van de Hambona's naar onze 
wagens en vertelden ons van een dorp met ,bastaard 
Kristenen' in onze nabijheid, Zij zeiden, dat die mensen 
van schipbreukelingen afgestamd waren. 

,Wij reden naar dat dorp en vonden, dat de mensen 
werkelik van blanke oorsprong waren, en gedeeltelik 
ook van slaven en Oost-Indiers afstamden. 

6. ,Wij ontmoetten er ook drie blanke oude vrouwen, 
die zeiden dat zij zusters waren en als kleine kinderen 
op de kust gestrand waren. 

,Zij wisten echter niet van welke natie zij afstamden. 
Wij boden aan, ze met ons op onze terugreis mee te 
nemen, en ze schenen heel blij om dit te horen. 

7· , Bij onze terugkeer, echter, zeiden de oude 
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vrouwen, dat zij liever wilden wachten, totdat zij hun 
graan geoogst hadden ! - Later zouden zij gaarne met 
haar geheel ras, bestaande uit vierhonderd zielcn, van 
haar tegenwoordige woonplaats willen vertrekken. 

,De oude vrouwen schenen zecr geroerd, toen zij 
voor 't eerst ·weer mensen zagen van dezelfde kleur 
als zij badden." 

8. Van Reenen vertdt ook van een ontmoeting met 
een olifant. 

Een grate olifant kwam dicbt bij de wagens. Zij 
vum den op hem en kwetsten hem meer dan eens. Hij 
vid tweemaal, maar stand weer op en kroop in een 
dicht doornbos. 

9· l\lenende dat het dier dodelik gewond was, 
gingen Tjaart van der Walt, Lodewijk Prins en 
Ignatius Mulder naar de plek waar het zich verborgen 
had. Onverwachts kwam de olifant voor de dag. In 
een oogwenk kreeg hij Prins, die te paard was, met 
zijn snuit beet, rukte bern af - en trapte hem dood. 
Toen doorboorde hij bet lichaam met zijn slagtanden 
en wierp hij bet wei dertig voet van hem af! 

ro. De andere jagers wicrpen zich van hun paarden 
af en sprongen bet bos in. De olifant achtervolgde 
toen Van der Walt's paard en keerde daarna terug 
naar hct lijk van de arme Prins. 

rr. Nog ecns "erd er op het woedende dier ge
schoten. \Vederom wcrd hij gewond ennog eens gewond. 
Voor de tweede maal verdween hij in het bos. Toen 
Van der Walt en zijn makkers echter bezig waren om 
een graf voor hun ongelukkige rcisgcnoot te delven, 
kwam de olifant voor 't laatst op het toncel. 



12. De boeren maakten zich weer gauw uit de 
voeten en de kwaadaardige en taaic olifant bled alleen 
op hct sla.gvcld. 

Terwijl hij echter bij het lijk van Prins stond, gaf 
van der Walt hem nog een kogel op honderd tredcn 
afstands. De anclerC'n schoten ook en eindelik bczweek 
het gcvaarlike monster. 

12. LE V AILLAXT OP REIS. 

r. In 1780 landde er een lcvendigc en gcleerde 
Fransman op onzc kust. Hij kwam naar Zuid-Afri.ka 
om wat rond tc reizcn. Van 178o tnt 1785 bleef hij 
in onze zuidhock en vclc hoeken vol hecft hij over zijn 
reizen en avonturen gcschreven. 

z. Deze reiziger hect Le Vaillant en dat hij prettig 
en goecl schrijft, valt nict tc ontkcnncn. 

;). Ecrst reisde hij Iangs de zuidoostkust naar de 
Knysna, "Citcnhage en vcrder het Kaffcrland in. Hij 
kwam natuurlik met onze hcroemdc Knysna-ulifanten 
in aanraking. 

Omtrent zijn eerste ontmoeting met die dicrcn schrijft 
hij als volgt : 

4· ,Op 't spoor cl<.:r olifantcn afgaand, kwamen wij 
hij ecn opene plck in hct bos. Ecn mijncr Hottentoiten 
heklom een boom, om beter rondom zich te kunnen 
zien. Kort daarop gaf hij ons cen tekcn, dat wij 
stil moesten zijn. 

5· .,Tocn kwam hij weer af en wij hicldcn raad 
hoc te hanclelcn. Hij lciddc mij door het bos, totdat 
wij zo dicht bij de olifantcn warcn, dat i.k ze als 't 
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ware kon aanraken. Toch zag ik ze in 't begin niet. 
Ik keek immers vcel verder van mij at, dan waar de 
dieren warcn. 

,Daar zijn ze ! Daar !" iluisterde mijn Hottentot mij 
ongcduldig in 't oor, maar ik zag al over ze been. Ik zag 
wat ik grate, vale rotsblokken meende te zijn, meer niet. 

6. ,Eindelik vverd mijn oog door een licbte bewe
ging in die vale massa's getroffcn. Tegelijkertijd draaide 
een van de olifanten zijn kop om en. . . . ik liet deze 
kan,s niet voorbij gaan. Ik mikte met mijn groat gcweer 
op 't midden van zijn voorkop en bet grate dier zonk 
dood ter aarde. 

7· ,Dit was echtcr nog maar bet begin van de pret. 
Het spulletje zou weldra vcel levendiger worden. 

,Zo wat dertig olifanten werden door mijn schot 
verschrikt en vluchtten naar aile zijdc11. Ik loste vvecr 
een schot op een hunner, die dicht bij ons voorbij liep. 
Hij werd zwaar gcwond en wij zetten hem achterna. 

8. ,\Vij vuurden gedurig op het gewonde dier. 
Somtijds viel bet, maar bet stand telkens vveer op. 
Eindelik keerde de gewonde olifant zich woedend om. 
\Yij gingen op de vlucht, maar mijn roer woog dcrtlg 
pond en 't ging maar bezwaarlik om weg te komcn. 
Het dier was mij te gauw en kwam al nader naar mij toe. 

g. ,Wat nu gedaan? - Ik wist geen andere raad, 
dan mij acbter een grote, gcvallcn boomstam te werpen. 

,Pas was ik in mijn schuilplaats, tocn het dier over 
de stam sprong - zonder mij te zien ! 

ro. ,Intussen maakte mijn volk zulke en gcraas, 
dat het dier stil stond om te luisteren. Ik bleef doodstil 
liggen. De Hottentotten riepcn naar mij van alle kanten, 
maar ik was te voorzicbtig om een geluid tc maken. 
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,Mijn zwijgen bracht mijn volk tot wanhoop. Zij 
gildcn nog harder en erger dan te voren. Daarop werd 
de olifant beangst en liep haastig terug, nog eens over 
de boomstam springend. 

II. ,Geen zes treden van mij af deed hij het, zonder 
mij te zien! 

,Toen hij een goed cind voorbij was, sprong ik op 
en zond hem nog een schot achterna. Ret dier ver
dween echter voor goed. in het bos." 

IJ. EEK VASTBERADE~ MA~. 

I. Van tijd tot tijd vertoefde onze franse reiziger 
te Kaapstad. Hij was een groot \Tiend van meer dan 
een hoge ambtcnaar der nederlandsc Oostindicse kom
pagnie. Zo hoorde hij 't C<'n en andcr van de hollandse 
kolonisten, dat hem nog al boeidc. 

2. Zo verhaalt hij onder andere van zekcre Staring, 
een Hollander, die zich heel kranig aan de Kaap geclroeg. 

Er was een dcens schip in de baai in tijd van oorlog 
en men had reden te vermoedcn dat er ammunitie voor 
de vijand aan boord was. \Vie die vijand was, komt 
er niet op aan. 

J. Staring had bevel over de ankerplaats en meende, 
dat het zijn plicht was, zeH het schip te gaan onder
zoeken. Hij ging met dat doel aan boord. 

~auwcliks, echter, was hij op 't deens schip, of de kapi
tein gaf bevel het anker te lichten. Hij wilde de zce in! 

4· Staring was hem cchtcr voor. Op een afgesproken 
tekcn, door Staring gcgcven, clrcunde de westelike 
batterij los. De kanonkogels vlogcn om 't schip. 

3. Tevergeefs vaart dP Dl'en tegcn hPm uit. Tever-
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geefs dreigt hij hem aan de mast t.e binden en alzu 
aan de kogels van 't fort bloat te =tellen. 

De mueclige Staring wil geen sein geven om het vuur 
van de batt.erij ie doen ophouden. J a, hij gee ft. weer 
hetzelfdc scin als te voren en het vuur dcr batterij 
verdubbelt in kracht. 

6. Toen werd hei scheepsvolk woedend. Staring 
werd aangevallen, mishande ld en a an de mast vastge
bonden. Maar hij lacht ze uit en spot met hen. 

,Gij weet niet wat gij doet", zeide hij : ,Ziet ge dan 
niet, dat de kogels op mijn bevel komen en mij dus 
geen Iced zullen do en ? " 

7· Zijn blufferij werd gelukkig bewaarheid. De ko
gels vlogen om hem heen, maar hij bled ongedeerd. Het 
schip, integendeel, wercl zo geducht beschoten, dat het 
spoedig onder de gevaarlike batterij moest gaan ankeren. 

8. Staring had de strijd gewonncn; en later bleek 
het dat het deens vaartuig wel degelik een smokkelaar 
·was. Zo vertelt de Fransman ons in elk geval. 

I..j. ,ROODE ZAND'' BAKE::\S. 

I. Roode Zand is de cerste naam, die men aan het 
distrikt Tulbagh gaf. IIet tegenwoordige Tulbagh heettc 
,Roode Zand" ten tijdc van Le Vaillant. Hij vertelt 
ons het volgendc gevC'l in vcrband met zijn bezoek 
aan dat decl dcr Kaap-Kolonie. 

2. ,lk trad op ecn middag een boerewoning bin
nen", zegt hij. ,De hitte was groot en ik had rust van 
node. In de kamer, die ik intrad, vond ik een jong 
mcisje. Tk groette haar. Zij zei, dat haar vader en 



mocder van huis waren, maar WPldra WCC'r terug 
zouden zijn. 

3. ,lk kon nict bcgrijpcn, dat zij hun wnning op 
de warmste tijd van de dag vcrbten hadclPn. 

,Waarom zijn zij uitgegaan ?" vrucg ik haar. ,\\'ij 
hebben van morgen", antwoorclcle zij, ,hericht gc
kregen dat icmand op onze grond een baken geplant 
hcdt. De tijding hceft uns zeer untrust. Dns zijn mijn 
ouders naar de plaats zclf gegaan, om de zaak te 
onderzoeken." 

..J-. ,,Ik begrccp niet wat een baken of paal in de 
grond gcplant bctehnde. Ik zag cr niets in om de 
goedc licden tc ontrustcn en in de vrcselike hitte tc 
doen uitgaan. In mijn unnozelhPid bood ik haar aan 
die paal zclf tc gaan uittrckhn, als haar oudl·rs die 
niet gevonden haddcn. Wat de ene vourbijganger kon 
plantcn, kon de andere wcl uitrnkken, dacht ik. 

5. ,Hct mcisjc antwoordclL', dat zulks noch van haar, 
noch van mij, nuch van iemand ander~ afhing. Haar 
vader zou cr mij wd allPs van wrtdlen, als hij thuis kwam. 

6. ,Weldra waren haar ouders terug. De va<.ler prces 
zijn docbter, dat zij mij opgeh()uden had. De moeder 
bcwees mij allc mogdikc bdrddlw<.len. \Vij gingc·n aan 
tafel zittcn en gullc vrolikheid heL·rste er gedurende 
de maaltijd. De bakenzaak was gelukkig gcschikt Pn 
elkecn was voldaan. 

7· ,Ik wachttc geduldig op de grote historic van de 
bakens. DP gocde lieclcn zijn langzaam in 't wrtcllen
het vcrhaal kwam hierop nccr: --

8. ,Gij moet wetcn", zei de vader, ,dat hicr in dit 
land hct zicn en het in bezit nemen van grond omtrent 
dczelfde zaak is. Als ccn inwoncr van de Kaap een 
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plaats begcert, doorreist hij verschillende streken om 
goede grond te zocken. IIeeft hij cen stuk grond naar 
zijn zin gevonden, plant hij er een baken op. Daarmee 
geeft hij te kennen, dat hij van de grond bezit ge
nomen heeft. Dan keert hij naar de Kaap terug en 
vraagt hij de Regering verlof om wettig de plaats op 
zijn naam te krijgen. 

9· ,Gewoonlijk wordt dit toegcstaan. - Daar zulk 
een plaats, echtcr, dikwc>ls een "ierkante mijl groot is, 
gebeurt het soms dat er rnoeilikheden ontstaan. Bij 
vergissing, of ook wel met een kwaad oogmerk, wordt 
het baken op het land van iemand anders geplant. 
In dat geval komt er soms een lang proces van, dat 
gehele huisgezinnen in armoede stort." 

ro. ,Het gezond verst and der volkplanters, echter", 
voegt de Fransman er bij ,brengt zulke zaken soms 
heel gauw in orde. Zo ging het ook die dag te Roode 
Zand" 

II. Tnt zo ver volgen wij de schrijver. De vraag 
komt onwillekeurig in ons op: wie zou niet graag nu 
nog zijn baken in de grond van Zuid-Afrika willen 
steken, in de zekere verwachting van aldus grondbe
zitter te mogen worden? 

rs. EEN ZO='<DERLINGE JACHT. 

I. Le Vaillant reisde ook naar Namaqualand en 
nog verder noordwaarts langs onze westkust. Hoort 
eens, wat hij van een zijner jachtpartijtjes in die delen 
verteli. 't Is een zonderlinge soort j acht, voorwaar! 

4 



2. Ik had vecl voedsel voor mijn menscn nodig, 
(schrijft hij), en hct ging maar moeilik de bokken 
onder schot te krijgcn. In deze moeilikheid beloofde een 
opperhoofd mij te hclpen, indien ik op zij1t wijze wilde 
gaan j agen. Hij zou mij dood op mijn gemak meer wild 
doen schictcn, dan ik met mijn gehele gezelschap in ecn 
maand nodig had. Ik meende, dat dit slcchts snorkerij 
was, maar liet mij toch a verhalen om zijn raad te volgen. 

3· Des andercn daags v66r zonop zond het opper
hoofd vijftig van zijn volk op de heuvelen en hoogten, 
om hct wild op te j agen. Tegen de middag kwam ccn 
hunner hem berichten, dat er vcrschillcnde trocpen 
bokken bijccn gedreven \varen, die wclhaast in de vlakte 
•zouden afdalen. 

4· Het oppcrhoofd vertrok terstond met mij naar 
de vlakte. Hij plaatste mij bij cen nauwc pick in de 
vallei, waardoor hij verwachtte dat de gehclc trocp 
bokken trckkcn zou. In dezc verwachting werd hij dan 
ook niet tclcurgesteld. 

5. Niet lang waren wij daar of wij zagcn stofwolken 
van de kant dcr heuvclcn oprijzcn. Hoc nader ze naar 
ons tockwamen, hoc groter schenen de wolkcn te worden. 

6. Toen zei hct opperhoofd, dat ik plat op de grond 
moest gaan liggen, met mijn aangezicht tegen de aarde, 
zoals hij zelf ook deed. En in die vreemde houding 
wachtte ik de uitslag van de jachtpartij in stilte af. 

J. De bokken kwamcn aan zo sncl zij lopen konden. 
Zij liepen zeer dicht bij ons voorbij. Onzc houding was 
zo onschuldig, dat wij ze nict van kocrs deden ver
andercn. 

8. Tocn er omtrcnt duizend bokken ons voorbij ge
stormd waren, stond het opperhoofd op Pn begon ze met 
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pijlen te beschieten. Ook zci hij tegen mij, dat ik maar 
vuren kon. 

9· Ik begreep wel dat de bokken, eens in beweging 
zijnde, niet liL.ht van richting zoudcn vcranderen. Ik 
begrccp ook dat de \Vilden ze zonder gcraas met hun 
pijlcn konden ncervellen. :\Iaar mijn geweer, mecnde 
ik, zou zulk ecn lawaai makcn, dat zij ervan schrikkcn 
en omzwenken zouden. 

ro. Mijn bekommernis blcek echter ongcgrond. Ik 
schoot in alle richtingen ; ik velde de bokken neer naar 
hartelust; maar de troep bleef voorttrekkcn als te voren ~ 
De vrecs deed ze slechts des te sncller in dezelfde 
richting voorthollen. 

II. lk 5choot zonder ophouden. Dikwijls vclden 
mijn kogels verscheidene bokken tegelijk. Ik kon nooit 
missen. Honderde en nog eens honderde kon ik die 
dag gPdood hebben, als ik er lust toe had. Maar ik 
hield op met schieten, toen ik meende genoeg voedsel 
voor mijn gezelschap te hebben. 

Zo schrijft de geestige Le Vaillant in zijn boek over 
Zuid-Afrika. 

16. 0XGELUKKEN OP ZEE. 

r. In r8IS verongelukte een engels schip, de Armiston, 
op onze zuidkust. Het schip was op weg van Ceylon 
naar Engeland. Lord :\Iolesworth en zijn vrouw en 
kinderen waren aan boord, alsmede vele passagiers 
officieren, soldaten, vrouwen en kinderen. 

z. Op 30 l\Iei was de kapitein verplicht in een hevige 
storm en hoge zee het schip op de kust te sturen. Hij 
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hoopte op die wijze het !even der mensen te redden, 
maar hij vcrgiste zich deerlik. Tegcn acht uur in de 
avond slocg het vaartuig aan stukken in de branding. 
Slcchts zes matrozen uit de 350 zielen, die er aan 
boord waren, bereikten het land ! 

3· Verbeeld u het toneel, dat het strand de volgende 
morgen opleverde ! Overal rond lagen de lijken- ook 
die van Lord en Lady ::\tlolesworth, van de kapitein 
en van de kleinen. De zes geredden bcgrocven de doden 
en bleven daar tot 14 J unie. 

4· Toen werden ze door zekere Jan Zwartz, een 
boerezoon, gevonden. Deze was op de jacht uit, en 
bracht ze naar zijns vaders waning. Daar werden ze een 
week lang goed verzorgd, eer zij naar Kaapstad gingen. 

5. Het was in de nabijheid van Kaap Agulhas dat 
de Armiston strandde. ~iet minder dan 331 lijken 
werden op de kust gespoeld en aldaar begraven. 

6. Niet lang te voren was er ook een ander engels 
schip dicht bij diezelfde kaap vergaan, - maar op 
een gans andere wijze. 

7· Het schip was met olie en wol beladen. Onge
lukkig was er van de olie hoven enige balen wol gepakt, 
en op de een of andere wijs drupte er van die olie op 
de wol en ontstond er een brand onder in 't. ruim van 
't schip. Dit werd tegenover Kaap Agulhas ontdekt. 

8. De kapitein deed zijn best de ,Vals Baai" te 
bereikcn met zijn brandend vaartuig; maar de wind was 
hem tegen. Hij moest weer tcrug naar Kaap Agulhas. 
J a, hij moest die Kaap voorbij zien te komen, want 
ten westen er van was de branding te groot en het 
·strand te rotsig om 't schip op wal te sturen. 
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g. Welk ern angst heerste er aan board! De be
manning wierp gedurig emmers water op het dek, dat 
ondragelik warm began te worden. De nacht daalde 
en de verschrikking steeg ten toppunt. 

10. Eindelik werd de hitte aan boord te groat voor 
de passagiers. De kapitein liet de grate boot loshakken 
en al de passagiers en het scheepsvolk, beha.lve twee 
man, er in ovcrbrengen. De boot werd door cen touw 
aan het gedoemde schip gehecht en voortgeslcept, ter
wijl de dappere kapitein met zijn twec trouwe helpers 
het schip bestuurde. 

II. 0! als het schip tach maar om de geva.arlike 
Ka.ap Agulhas kon komen, cer het te laat zou zijn! 
De wind woei van het zuidwesten ; als zij om de kaap 
waren, zouden zij ten dele beschut zijn en mogelik in 
veiligheid kunnen landen. 

12. Denk aan die worsteling tegen vuur en zee ! 
Wie zal het winncn? - De inwendige vlam, of de 
Kapitein op het dek? 

13. Goddank! tegen het schemeren van de morgen 
zeilde het schip om Kaap Agulhas de Struisbaai binnen. 

Het was oak hoog tijd. De vlammen braken juist 
toen door het dck benen, en de kapitein en zijn twee 
helpers moesten zich in de boot werpen om bet leven 
te behouden. 

14. Het touw \Verd doorgehakt en hct schip gleed 
in lichtelaaie vlam vooruit. Allen kwamen veilig aan 
wal, terwijl zij in de verte het brandcnde schip als een 
gloeiende komeet zagen verdwijnen. 




