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Een olifant kwam op de reizigers aan, dus ging men „derhalven tot bevrij-

dinge van onse beesten denselven te gemoet in welcke te gemoet co-

niinge (niettegenstaende al verscheyden schooten op denselven waerenge-

daen) een van onse mede comp.en, genaempt Pieter Roman, niet alleen van

wierde achterhaelt, maer oock soo deerlijck gequest, dat hij ongeveer 2

uyren daernais comen te overlijden." Een kraal der Chariguriqua bezocht

men, waar verteld werd, dat de Namaqua wegens de droogte niet te berei-

ken waren. Toch zouden de sergeant met twee man, de overste der Chari-

guriqua en de tolk verder gaan. Op die tocht werd verschrikkelik dorst

geleden, maar niets van betekenis gevonden. Toen de sergeant met zijn

mannen terug was, ging men de loop van de Oliphantsrivier na. Daarna

rustte men in de Chariguriqua kraal, wachtend op bericht van de Namaqua,

die via boodschappers van de Chariguriqua lieten weten, dat ze in dit jaar-

getijde niet konden komen. Zo keerde men naar het Fort terug, onverrich-

terzake. Kaarten, evenals van vorige expedities, werden naar Nederland

gezonden.

Noch Heren Bewindhebbers, noch hun gehoorzame dienaars aan het 1662.

Fort lieten zich afschrikken door de herhaalde mislukkingen. 9 September

1662 besloot de Raad, dat men opnieuw de Namaqua zou bezoeken. Pieter

Cruythoff kreeg de leiding; voorts gingen mee Pieter van Meerhoff, Johan-

nes Dorhagen, Frederick de Smith, i) Bartholomeus Rudolphus,Hendrick

Hagens, Pelagius Weckerleyn, Dirck Rootcop vanBremenjHendrickStuy-

ver, Laurens Hofman, Dirck Meyer, Dirk Wessels en zijn broer Jan Wes-

sels. De lotgevallen zijn aldus meegedeeld

:

fjj
aournaeï =) gcgaubEn fip mjt jfreberlcft tie ^mit ban

öe geen enöe toeberreïi^e gehacn in 't ïant ban

^Hfrira öp j^ietcr Cruptgoff corporaeï ban be abeï-

fior^ten in canfonniete ban heeftere meinDirièn

baerban te gauben ge^tcïtin raïitie3)ai[^otïjïer*

Bij * staat : „de plaets daer in February 1661 den Corporael van d'adelborsten met de

sijne bij de naraaquas is gecomen.*' En Noordeliker : „D'uytterste plaets daer den sergeant

met noch 2 man geweest is en vermits de waterlose dor en soutigheyt niet over te reysen

was den 18 Xber 1661." En ten Westen daarvan : „De plaets daer den sergeant een zee heeft

gevonden Lopende D'Oliphants Revier met 2 spruyten in deselve ten einde."

Ten slotte staat de „Revier van vigiti magna" aangegeven met de stad van die naam.

De kaart is in 1662 overgekomen.

i) Hij was de joernalist, volgens zijn woordekeus blijkbaar niet een Nederlander, mis-

schien dezelfde, die in 1664 als Frederick Ambrosius van Bergen, scheepscorporaal, ver-

meld wordt.

2) Kol. Arch. No.3g7S'/.537 —575'
De joernaalhouder heeft hier en daar last met de schrijfwijze der woorden. In de noten

zullen de vermoedelik bedoelde woorden alleen worden gegeven, als de tekst het zeer

nodig maakt.

3) Qualité.
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gooft obet g'tjn öygcööcnbc conijtje fiestacnöe in

12 per^aonen baat ïa^t ban gr. 2adjariaé JBagc*

naer commanbeur bau 't fort bc a5aebc (^aopE

enbe berbrc mn^laeglj aeii Cabo be ^anne oJspc*

rance (Ja acngegacn

den 21 October A^ 1662 als doen nae de middagh van 't fort ver-

trocken sijnde mede nemende een waegen met 6 ossen geladen met

victalie en sijn gecomen tot over de Bracke rivier alwaer wy des

nachts verbleeven.

Den 22 ditto begaven ons weder op reys nemende onse cours N.0.

vervolchden die 4 uren en quaemen doe tusschen Tygersbergh al- 4 uren.

waer wy de nacht verbleven, sagen onder weghen eenigen vogel-

struysen, ') steenbocken ende haertebeesten.

Den 23 ditto met den daegh aenquaem begaeven ons weder op

reys de cours nemende N.0. t'O maerserde soo reyckelijck 3 uren

alwaer wy quaemen aen een cleyne revier daer wy een wynigh rus- suyr.

ten, naer een wynigh touvens spanden onse beesten weder voor de

waegen naemen onse cours N.O. ging soo reyckelijck 2 uren alwaer

wy quaemen aen een revier genaemt Mossebbaanck 2) daer wy door

en over reden en onse nachtrust naemen, saegen dien daegh grootte

mennichte van haertebeeste mitsgaders een reynoster.

Den 24 ditto weder op reys begevende naemen onse cours N.O.

t* N. maersserden soo ontrent ^'2 uyr alwaer wy quaemen aen een cley-

ne watervaleye daer wy om de regenswille wat bleven rusten ende 4 uyr.

naer een weynigh rustens vervolgden onse laest gepasserde cours

noch ontrent 2 ureren 3) daer wy een weynigh brackachtigh water

vernaemen daer wy ons nachtrust naemen, saegen dien daegh eenige

gansen en eynden.

Den 2j ditto met den dach aenquaem sijn wy weder voortgereyst,

vervolgden onse laeste cours i uyr daer wy quaemen aen een cleyne

reyiertien, daer wy een weynigh rusten, daernae sijn wy weder ver- 21 5 uyr.

trocken, naemen.

Den 26 ditto onse cours N.N.O. ging soo iVo uyr, doen verandert

en gingh i uyr N.O. t' N., sijnde doe by een claer reviertien daer wy

ons nedersloegen, sagen dien ochtent weder veel haertebeesten in 41. uyr.

verscheyden troppen; naer een weynigh rustens gingen weder voort,

i) Het woord vogelstruis naast struisvogel werd dus toen gebruikt.

a) Mosselbanck.

3) Uren.
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naemen onse cours Z.0. ontrent i uyr reeden doe over een cloofvan

sceckere gebcrcht 't welck by ons genaempt wort Rybeeckscasteel,

doen veranderde wy cours en gingen i '/s uyr O. t' N. item ^u uyr N.0.

sijnde weder by een cleyn reviertien daer dijn nacht verbleven.

De/l 2^ dittodX'^ voors. i) naeme onse laestegemelde cours, vervolden

die IV2 uyr item Vc uyr N. O. t' N. seynde doe aen een cleyne revier

4 uren. gecoomen daer wy wat ruste, daernae vervolden onse laeste cours

noch 2 uyr sijnde doe by de grootte Berghrevier gecoomen, daer wy
die nacht bleven, kregen dien dach een haertebeest alsmede vingen

eenige visch. Hier houden haer oock zeekoeyen, die wel van ons ge-

sien wierden maer costen geen recht onder schoot coomen.

Den 28 ditto hebben overmits de grootte diepte van voors. revier

den geheelen dach besigch geweest met vervlooten, 2) derhalven

hebben wy moeten des nachts aen de andre seyde verblyven alwaer

wy ons nachtlaeger in de bosche terneder sloegen. Tegens den onder-

gangh van de sonne wierden een leeuw ontrent i schootweeghs van

ons gewaer doch wiert van ons niet gemoveert soodat hy weder is

vertrocken.

Den 2g ditto met den dageraet weder voortgereyst, onse cours

nemende N.0. vervolchden die IV2 uyr sijnde doe aen de cleyne

Berchrevier gecoomen, welcke revier heel moeyelijck waer om door

iV'-uyr. te coomen vermits het hooge waeter en diepe wellsandt, soodat wy
onse waegen ontlaeden en het goet overdroegen ende doe met de

waegen door en over reeden, soodat wy daer het onteriege 3) van

dien dach en nacht verbleven, saegen dien dach eenige reynosters.

Den jo ditto. Als voors. naemen onse cours N.0. t' N. gingen soo

2 uren, saegen weder onder het geberchte eenige haertebeesten,

alsmede 5 a 6 wilde paerden, doen veranderden wy en gingen N.N.0.

noch 2 uren, alwaer wy op een cleyne heywel quaemen, alsoo ick en

dorhaegen Bartholemeus en Hendrick Stuyver 4) doens de waeghe
volgden, ons ander volck een weynighvooruyt sijnde, wierden wy
een grootte reynnoster gewaer, die op ons los quam en naerdat wy
saegen dat hem niet costen ontvluchten hebben hem 8 a 10 coegels

geschoncken, soodat hy hem keerende weder is vertrocken doch

niemandt van ons beschadight. Wy passerden oock onderweegen

door 17 a 18 soo cleyne als grootte steenachtige revieren, die al haer

i) Voorseyd.

2) De goederen per vlot over de rivier brengen.

3) Overige.

4) Dorhagen, Rudolphus en Stuyver.
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loop in de grootte Berghrevier hebben; die gepasseert sijnde, be-

gaeven ons aen de laesten aen 't rusten, alwaer onse Dickoop ') een

jong haertebeest schoot, dat hy slaepende verrasten. Naerdat hel

heeste van den dach gepasseert was, braecken wy weder op, naemen

onse cours N.0. t' N
,
gingen soo PAj uyr, doen veranderden wy ons

cours, overmits wy tegen een revierken quaemen aenloopen en gin- 6i/^ uyr.

gen 1/4 uyrs Z. t' O., doen vervolchden wy weder onse voorzeyde

cours van N.0. t* N. ontrent v» uyr, alwaer wy quaemen ter plaesen,

daer wy des voorleeden jaers 1661 een van ons volck genaempt

Pietter Rooman verlooren, die van den oliphant doot geslaegen

wierde uyt Journael van Cornels d'Cretser, alwaer wy die nacht ver-

bleeven. Van dese middach waeren4 van ons volck een trophaerte-

beesten gevolcht om te sien, alsoo daer een manck onder was, ofte

hetselve becoomen costen, maer hebben ons gerapporteert, dat de-

selvige niet costen onder schoot becoomen, maer hadde een groffe

leeuw met een leeuwinne ontmoet, die dicht by haer sich in de

bosches vertoonde ende naerdat hij saegh ons volck aencoomen heb-

ben haer weder verborgen, doch ons volck hem gesien hebbende,

naemen een andre cours en hebben haer verlaeten; saegen oock on-

trent onse nachtlaeger 2 reynosters die door onse Hottentoots, die

daer nae toe liepen en daerop schootten verjaecht wierden.

Den jj ditto. Als voors. naemen onse cours N. die wy vervolchde,

totdat wy aen een morasch quaemen daer onse cours stouqte ^) ende

bevonden gemasseert een uyr, doen gingen wy weder 1/» uyr W. t* N.

;

daernaer hebben wy onse cours van N. weder vervolcht i uyr alwaer

wy aen een cleyne reviertien quaemen, daer wy rusten ; wat gerust

hebbende, sijn wy weder vertrocken, naemen onse cours N.N.0. , al-

waer de onse Hottentots, die ontrent i uyr van ons in 't landt vyeers)

ontsteecken hadden tegemoet quamen, meedebrengende 3 Sonquas

dewelcke by ons sijn gebleven en wy sijn onse cours noch gevolcht sVa^yr.

ontrent 3 uyren, alwaer wy 4) een cleyn revierthien wederom uyt-

spanden en die nacht verbleven. Des avonts sijn noch 8 a 9 soo Son-

quas alsmeede 2 capiteyns van de Serdienis s) by onsgecoomen me-

debrengende eenige honinck.

i) Een der Hottentots, Dikkop. De inboorlingen kregen veelal bijnamen naar uiterlike

kenteekenen, b.v. Diknavel, blijkbaar een lijder aan navelbreuk, de kwaal die bij Afrikaanse

inboorlingen zo algemeen is, en ^Carabinga, alias of bij d' onse Platneus." D.s Aug. lójg.

3) Stokte.

3) Vuur.

4) Uitgevallen is „aen".

5) Saldanhars, „onder haer Quena genaemt". D. g Jan. lójs-
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Den I November. Als voors. naemen onse cours N.N.O. gingen soo

3 uyren sijnde doe weder aen een reviertien daer wy een weynigh

SVjuyr. rusten, alwaer de voorgemelde persoonen weder by ons quaemen.

Naerdat wy wat gerust hadden, sijn wy weder vertrocken, nemende

onse cours Noorden, gaendesoo reyckelijck 2V2 uyr, daerwy een wey-

nigh water vernaemen en alsoo het boschachtigh heet en sandigh

was, hebben niet verder cunnen coomen, soodat wy daer die nacht

sijn verbleven, alwaer ons voorgemelde persoonen sijngevolcht mede-

brengende eenige dassen ^).

De 2 diito. Als voors. naemen de cours N. gaende soo ryckelijck

Vï uyr, daernae hebben onse cours N. t* O. verandert, sijnde deselve

noch gevolcht 2 uyren en sijn gecoomen by een weynigh water, daer

al/a uyr. wy wat rustcn en onaengesien wy dien morgen een swaere dornach-

tighe wech gehadt hadden, hebben wy onse cours noch wat willen

vervolgen, alwaer wy weder vertrocken ; een weynigh van onserust-

plaes vertrocken sijnde, brack onse langwaegen, soodat wy onklaer

wierden ; hebben dieshalvers moeten weder ontpacken en het gebroc-

ken weder moeten repareren, soodat wy genootsaeckt waeren, die

nacht daer te verblyven, alwaer ons weder voorgemelde persoonen

by gecoomen, medebrengende eenige dassen en honinck.

Den j ditio. Als voors. naemen onse cours N.t* W., vervolchden

die 2 uyren en vermits wy doe by een weynich water sijn gecoomen,

hebben wy genootsaeckt geweest om de moyelicke passagie die wy
dien morgen gehadt hadden wat te rusten, wy een seer swaere sand-

3 uyj"- achtiege en boschachtige wech gepasseert hadden ; naer een wey-
nigh rustens sijn wy weder vertrocken neemende onse cours N. en

quaemen onder een groot geberchte 't welck van ons de Grootte Cloof

genaempt wiert en alsoo het avondt wierdt, bevonden een uyr ge-

masseert te hebben. Sijn wy daeronder verbleven alwaer de voorge-

melde Sonquas weder by quaemen meede brengen eenigen dassen.

Den 4 ditto. 's Morgens met aenkoomen van den dach hebben wy
onse waegen ontladen en ontsloopt en alsoo voorgemelde persoonen

noch by ons de vooleede 2) nacht waeren gebleeven en oock noch by

i) Dassen kwamen in Zuid-Afrika toen heel veel voor. Dasseneiland werd ernaar ge-

noemd.

D. 22. Nov. i6s2 vermeldt : „Wij aten oock van die voorsz. dassen, die soo smaeckelijck

waren, dat ick verclaer mijn leven geen beter vlees gegeten te hebben ; sijn soo groot als een
braetvercken van 6 weecken, ros van haer, kort van beenen ; wij hadden daer een lams-

boutjenbij,datwijaendeCaep geruylt hadden: was niet halff soo smaeckelijck als de
voorsz. dassen."

a) Voorleden.
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ons waeren, hebben geresolveert met malkanderen het goedt boven

te draegen en alsoo het heel stijl, hooch en cliepachtigh was, hebben i uyr.

grootten moyten met het goedt gehadt als oock met de waegen nae

de middagh boven gecoomen sijnde, vernoomen naer weynigh rus-

tens in 't weesten, de saerdinus ') met haer beesten verneemende,

hebben wy onse waegen weder gerepareertendegelaeden, nemende
onse cours O. maerseerde soo i uyr alwaer wy quaemen in een valye

daer een cleyne revier was en de passagie vorder heel clippachtich

wierdt, hebben wy daer ons nachtrust genoomen. 't Savons alsoo

voors. persoonen ons verlaeten hadden sijn weder 3 andre Sonquas

by ons gecoomen, meedebrengende eenige dasse.

Den sditto. Als voorseyd hebben wy onse waegen weder ontladen

en het goet ontrent een groot quartier uyr door de clieppen gebracht,

beneffens de waegen alwaer wy quaemen by een moras, daer wy onse

waegen weder packten en vervolchden onse voorgemelde cours met

grootte moyte noch i Va uyr, quaemen doens aen een waeter 't weck 2)

van de onse de Oliphantsrevier genaempt wert daer wy, omdat het iv^uy.

laet was die nacht verbleven alwaer ons eenige Seerdinis 3) met scha-

pen sijn gevolcht alsmede wierde ons dien dach van de Sonquas ge-

seyt dat sy verleeden jaer naer ons vertreck den oliphant die Pieter

Rooman gequest hadde, gelijck het melden van het Journael door

Cornelis de Cretser onder het geberchte doot gevoonden hadden,

seyde op veele plaetsen gequest geweest te sijn ende hadde noch 2

ringen van desselve tant gemackt, die door onse Hottentos van haer

geruylt wierden.

Den 7 dittó. vt : Supra.

Den 8 ditto. ad idem.

Den g ditto. Ons weder op reys begeven, nemeende onse courst

met N. en sijn deselve met grootte moyte vervolcht 2' 2 uyr, want de

wech sandich en molachtigh was, daer wy quaemen aen een spruyt

der voorgemelde revier en alsoo het de beesten dien dach heelswaer

gehadt hadden, hebben wy aensiende de grootte hitte en vermoyt-

hijt der beesten daer moeten verblyven alwaer ons weder eenige

Sonquas en Serdienis sijn gevolcht medebrengende eenige dassen,

honinch en 5 schapen die wy van haer ruylden.

Den 10 ditto. Als voors. vervolgden onse laeste gemelde coers noch

Va uyr mitsgaders iv» uyr alsoo de wech door het grootte sant en der

i) Saldanhars.

a) Welk.

3) Saldanhars.



I uyr.

72

velte *) van grootte molgaeten en boschagie noch continueerden en

de beeste qualick de waegen doorbrengen costen qualijck wy altijt

mede hulpsaemhijt toonen alsmede ontlaeden en het goedt door de

diepste wegh door droegen nochtants costen niet verder coomensoo

sijn wy in een boschagie valeye ontrent een spruyt van de voorge-

melde revier wat gebleeven ende de beesten wadt laeten rusten en

voormits daer gheen weyde was, hebben wy ons op reys begeven en

overmits wy een grootte quaertier vooruyt een klippachtighe bergh

hadden, alwaer de beesten niet souden hebben cunnen met de wae-

gen opcoomen, hebben wy raetsaem gevonden onse goederen weder

booven te draegen en daer te trachten met de waegen over te coomen

sulcx gedaen seynde hebben weder opgepackt en vervolgde onse

cours noch i uyr, coomende alsdan aen een plaets die van de onse

het Ronde boschen 2) genaempt werdt, daernae veranderden en gin-

gen een weynigh N.0. quaemen doen in een valeye daer wy een

weynigh moraschigh water vonden, alwaer wy die nacht bleven. Ons

vervolchden dae 3) oock noch eenige Sonquas die ons weder wat

honigh en dassen brachten.

Den II ditto. Als voorens vervolchden onse cours noch een wey-

nigh, totdat wy aen een hoeck van een geberchte quaemen alwaer

wy onse cours N. mitsgaders N.tO. naemen sulcx een grootte Va uyr

vervolcht hebbende, quaemen dicht aen voorgemelde revier en aen-

gesien het steyle klippachtige geberchte hier soo groot was en de

passagie soo heel nauw tusschen de dippen doorginck, soo was het

onmogelijck met de waegen daerover te coomen soo hebben wy raet-

saem gevonden om deselve te sloopen en de stucken te begraeven en

liedt hier aen de revier wat van de passagie ter rechterhandt of in

een grootte sandigen kuylende buyckdellinghe mitsgaeders deleeren

naest de passagie in een drooge sandigen revier alsmede een sack met
speyckers ; sulcx gedaen seynde hebben wy onse goederen een groot

1/2 uyr door de klippen en over de klippen gedraegen achtervolgende

onse vooriege cours alwaer wy doens weder aen de revier over de

proosten klippen sijnde sijn gecoomen en overmits het laedt wierdt,

hebben die nacht daer moeten verblyven alwaer ons weder voorge-

melde persoonen by quaem meede brengende eenige dassen en

honinck. Als vooren begosten de beesten te probeeren en hebben 4
beesten gepackt die haer redelijck tot het draegen stelden, hebben

i) Veelte.

2) Niet te verwarren met Rondebosch bij Kaapstad.

3) Er zal bedoeld zijn daer of doe.
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onse cours soo noch wadt gevolcht mitsgaders gaende wat N.N.0. tot

een grootte uyr gaens daer wy onse resteerende goederen droegen

sijnde alsdan aen een moras, mitsgaders een schoone loopende revier

daer wy doen sijn gebleven, beginnen aldaer het goedt voor eelck

beest wat te sorteren, mitsgaeders de bruyn en de wit alsmede de be-

gien ^) te leeren, alwaer ons weder enige Sonquas rescontreerde mede-

brengende eenich honinck.

Den IJ ditto. Doordien de beesten noch niet weldraegen wouden,

alsmede omdat sich Kruythoff wat sieckelijck bevoelden, hebben

wy dien dach noch still geleegen en alsoo hy het raedtsaem vondt

en wy aldaer bequaemen plaetsen vonden van droch sandt hebben

wy hetgeene soo op onse uytreyse niet heel nodich hadden aldaer

begraeven en op eenige plaessen wat victalie mede verboorgen, al-

waer ons weder tegen den avondt eenige Sonquas by quamen mede-

brengende eenich honinck.

Den 14 ditto. 's Morgens vroegh begoosten onse beesten weder

te packen, naerdat wy 3 van de onse gepackt hadden, sijn de-

selve reedelijck bequaem bevonden, soo hebben wy de resterende

3 oock gepackt en alsoo de eerste gepackte de last swaer viel om
daermede lange still te staen soo hebben wy raedtsaem bevonden

deselve met 6 man vooruyt te senden welcke een uyr gaens vooruyt

maersseerden nemende de cours N. alwaer sy quaemen over een

cloofif in een valeye by een cleyne revier ; de voorgemelde revier ter i uyr.

rechterhandt op syde hebbende, alwaer sy ons inwachten, maer

alsoo wy met de 2 andre als de wit en de bruyn niet voort costen

koomen, hebben wy door een van ons volck 2 van de eersten beesten

weder terugge laeten haelen dewelcke de resteerende goederen

oock tot voorgemelde plaets hebben gebracht ; de andre geschort 2)

sijnde sonder last mede gedreven. Doe nae de middaghs vonden

raetsaem onse brootsacken wat te verkleynen, 't welck wy deden,

mitsgaders de gescheurden wat versaegen ; sulcx gedaen sijnde

hebben de bruyn en de wit weder gepackt en met de last wat laeten

weyden, dewelcke doens redelijck wel gingen, 's Avons hebben

deselve weder ontpack en sijn die nacht daer verbleeven, alwaer wy

i) De Begijn, zie i Jan. 1663. Dapper, Op. cit. f. 641 vermeldt vee „met heel fraie en lange

kromme horens, hoewel zonimige ook hoornloos, gelijk hier te lande de beesten, die wij

bagijnen noemen." Het woordenboek der Nederlandsche Taal, i. v. Bagijn sub. 3 geeft niet

bovenstaand citaat en gebruikt het woord voor zwartbent vee, „bos puUi sive cinerei co-

loris". (Kil ) De i2*' November is onder „Den n ditto" vermeld.

2) Bedoeld zal zijn : met doorgeschaafde, gescheurde huid.
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ecnige Sonquas saegen ende die te moet gaende kregen daer af

eenick honinck en dassen, maer sijn niet by ons gecoomen.

Den 15 ditto. 's Morgens vroegh wy weder de wit en de bruyn

ende de begien begonnen te packen maer de bruyn, soodrae hij ge-

packt was, spronck hij weder soo seer, dat men geen packasie daer-

op houden costen, maer de wit ging heel bequaem met de last

weyden die vrey swaerder was als de voorriegen daeghs en naerdat

hy ontrent een uyr met de last gegaen hadde en wy met de bruyn

niet costen voortcoomen hebben wy deselve witte weder ontpackt

latende de bruyn ende de begien gepackt, dewelcke wy met leyden

soo een tijt langh onderhielen alsmede het goedt, 't welck door haer

heftigh springen geduerigh sich verschoof oock weder verpackten,

hoopende haer soo wat te temmen, 't welck wy dien daegh onder-

hielen ende aldaer die nacht verbleven alwaer de voorgemelde Son-

quas weder by quaemen medebrengende eenich honinck.

Den 16 ditto. 's Morgens vroegh onse beesten gepackt sijnde, be-

gaven ons weder op reys, neemenden onse cours noch N., maerseerde

soo 1 1,2 uyr coomende weder by een laechten by een cleyne revier,

4 uyr. de voorgemelde revier weder op sydehebbende, daerwy eenweynigh

rusten ende naer its verblyvingh hebben wy weder gepackt nemende

onse cours als vooren, gingen soo ryckelijck noch 2V2 uyr, hebbende

doe weder de revier dicht op syde daer wy die nacht verbleven.

Den ly ditto. Als voors. vervolchden onse laesten gepasserden

cours noch 2V4 uyr en gingen doen door ende over de Oliphants-

revier, die over gepasseert sijnde neemende onse cours N.O. t* N.,

vervolchden die i uyr mitsgaders V2 uyr van onse vooriege noord-

lycke cours passeerden doens nefifens een moras, daer wy quaemen

aen een water ofte cleyne loopende revier; derselver morasz daer

wy wat rusten, alwaer ons voorgemelde Sonquas, die wy 's daeghs

te voeren niet vernoemen hadden, weder by quaemen, meede bren-

gende eenich honinck, alsmede rescontereerden wy noch 2 andre

die een weynigh met ons maersseerden maer naer dato niet vernoo-

5^ uyr. men, naerdat het heetsten van den dach voorby was begaven ons

weder op reys neemende onse cours N. passeerden doe weeder door

ende over dese gemelde revier, vervolgden soo onse cours iVsuyr

alwaer wy weder quaemen aen een morasse daer wy die nacht ver-

bleeven, alwaer ons 6 a 8 Sonquas weder byquaemen met een van

de voorgemelde by haer hebbende, mede brengende eenige dassen

ende honinck.

Den 18 ditto. Als voors. neemende onse cours N, vervolchden
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die noch i uyr, passeerden doens weder door ende over de Oliphants-

revier, daernae nemende de cours N.N.W. mitsgaeders N. t* W.,

vervolgden soo 2 uyren en daer noch een groot » 2 uyr van onse

vooriegen cours van noorden, hadden doensde Oliphantsrevier weder 5 uyr.

dicht vooruyt, daer wy wat rusten, alwaer ons weder in de 20 soo

mansalsvrouwpersoonen ende kinderen vandeSonquasbyquaemen,

mede brengende eenich hooninck en dassen. Naerdat wy wat gerust

hadden, gingen wy weder voort, naemen de cours N.N.W. en ver-

volchden die IV2 uyr, daer wy quaemen in den Kleyn valeye ontrent

de voorgemelde revier onder een geberchte daer wy onse nachtrust

naemen.

Den ig ditto. Als voors. vervolchden onse laesten gemelde cours

noch IV2 uyr, passeerden doens weder door ende over de Oli-

phantsrevier daernae veranderden ende gingen N. t' W. noch P- uyr

koomende alsdan by een andre revier daer wy doo[r] ende over maer-

seerden, de cours neemende N.N.W. omtrent V4 uyr, alwaer wy
onder een geberchte aen voors. revier wat bleeven rusten ende over- 31 < uyr.

mits het geduerigh regende sijn wy daer 't vorder van den dach ende

nacht verbleven alwaer wy een hoope schoone ende grootte visch

vingen, die daer in abondantie is en oock blancker als in de Oli-

phantsrevier.

Den 20 ditto. Als voors. vervolchden onse laesten gemelde mit-

gaeders N. W. t' N. 3 uyren daer wy quaemen in een schoone va-

leye dicht aen de Oliphantsrevier, daer wy wat rusten ende over- 3 uyr.

mits wy van de laeste Sonquas die den 18 deser by ons quaemen

vernoomen hadden, dat de Cregeriquas ^) naer de zeekant vertrocken

waeren, hebben wy 't voorder van den dach met branden toegebracht

gaende op verscheyde plaetsen daer drooch gras was 't selve in den

brandt steecken.

Den 21 ditto. 's Morgens vroech ons weder op reys begevende

naemen onse cours N. t' O. gingen soo Vsuyr, daernae vervolchden

wy de Oliphantsrevier, die synen loop meest N.N.W. was ryckelijck

iVeuyr sijnde alsdan ter plaetsen daer de Sargient, verleeden jaerde

Cregeriquas by hem kreegh, veranderden doe de coeurs ende gingen

Va uyr N.W. daer wy quaemen weder aen de voorgemelde revier, daer

wy een weynigh rusten, mitsgaders weder wat brant laeten stichten

op hoope dat sy ons sullen verneemen. Des naemiddaeghs bega-

ven ons weder op reys neemende onse cours N.W. t* N. mitsgaders

x) Chariguriqua.
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N.N.W. tot 2' -j uyr gaens, alwaer wy weder quaemen dicht aen de

voorgemelde revier, daer wy dien nacht verbleven.

Den 22 ditto. Heeft het ons goedt gedocht, omdat wy dicht aen de

revier op een bequaem plaets daer goede weyde was, soodat wy de-

sen dach souden leggen blyven ende ondertusschen op eenigeplaet-

sen vieren ^) op hoope dat wy soude de Cheregecquas ofte Sonquas

by ons becoomen, die volgens de laeste Sonquas haerseggennaer de

zeecant waeren gedreven met haer vee ende by ons van haer vee be-

coomen souden, alsdaen trachten te verneemen, wat dat de bequaem-

ste wech mitsgaeders weyde water soude wesen om tot de revier Ve-

gita Magna te coomen, waerop wy ontrent 's morgens ten 6 uren over

de revier gerucht van schapen hoorden, soodat wy datelyck 3 man
met onse Hottentot daer nae toe sonden dewelcke ons berichten, dat

sy een Sonquasvrouw met 2 jongens hadden gevonden by haer heb-

bende 27 soo lammeren als schaapen maer waeren, doe sy ons volck

gewaer wierden gevleucht, doch hadden deselve door onse Hotten-

toos noch by haer becoomen seyden dat de schaepen de Cregeriquas

toe quaemen en dat zy nae de zeekant met haer vee waeren gedreven,

alwaer sy dese schapen meede mosten brengen, soodat wy daermede

niet voorderen en costen en naerdat ons volck oock weder van haer

was gegaen waeren sy citto vertrocken, want Cruythooff daetelijcke

weder met 2 man daer nae toe ginck, maer vont haer niet, maer had-

den daer een eydop uyt vreese laeten leggen en waeren citto ge-

vlucht. Wy hebben 's avons oock noch over geweest, meende dat

noch wedergecoomen soude sijn, maer hebben haer niet vernoomen.

Des naemiddaeghs wierden wy in het oosten aen het eynde van het

geberchte vuer gewaer, soodat Cruythoffgeresolveert wasdesandren

daeghs daer nae toe te gaen met'4 man en wy soude dien dach hier

noch met de beesten blyven leggen op hoope dat hy Sonquas ofte

Cregeriquas daer vinden soude trachten een mede te brengen, die sy

bequaem soude achten om ons het rechte bescheyt te doen.

Den 2j ditto. 's Morgens vroegh is Cruythoff met 4 man van ons

vertrocken, nemende haeren cours O. t' N., vervolghden die i uyr,

3 uyr. daernae veranderden en gingen noch 2 uyren oost, alwaer sy quae-

men in een valye, daer sy een Sonquasvrouw met 3 kinderen vonden,

seyden dat 3 Sonquas van haer uytgegaen waeren, maer souden haest

wedercoomen, soodat ons volck daer ruste ende inwachten; naerdat
sy nu wat gerust hadden, sijn voorgemelde 3 Sonquas by haer ge-

i) Vuur maken.
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coomen ende een out man onder haer sijnde heeft dadelijck Dorhae-

gen en Bartolemeus gekent, wierde oock van ons volck bekent, seg-

gen, dat sy hem verleeden jaer by de Cregeriquas gesien hadden,

die sy naer lange aenhouden noch met haer creegen en sijn soo weder

*s avonts by ons gecoomen, naerdat wy hem nue wat hadden laeten

vraegen van weegen de passagie, mitsgaders waeterende weydcsoo

docht Cruythooff, dat wy wel met hem souden terecht coomen, heb-

ben dieshalven hem gevraecht of hy mede woude gaen ende ons de

bequaemste, mitsgaders de naeste weegh naer de voorgemelde revier

toonen souden alsdaen genitten als het volbracht was eenigh kooper,

mitsgaeders coraelen en toback dewelcke schenckagie, die hem soude

gegeven woorden hem vertoont wierde, waerop hy sulcks sijnde

resolveerde meede te gaen, soodat Cruythoff resolveerde die reys

weder met 4 man aen te neemen ende 's morgens vroegh te vertrec-

ken, want voorgemelde Sonqua beloofde, dat hy haer met het eynde

van de maen soudealdaerbrengenendevermitssoodergheenweeyde

meer wesen soude voor de beesten, soo vont hy raedtsaem tot haer

wedercomste met de beesten hier langs de rivier te blyven, totdat

hy sach of men met de beesten en goedt soude cunnen overcoomen

ende drae hy weyde vonde, mitsgaeders water, soo soude alsdaen

trachten hooger te maerseeren, heefif sich dieshaelve met 4 man ge-

reet gemaeckt, neemende broot meede voor 10 daegen. Aangaende

het land, 't welck sy van desen daegh gepasseert sijn, is vlack, san-

dich en doornich landt, hadden oock gesien onder het geberchte veel

schoonen wilde paerden, boeken ende reebocken.

Den 24 ditto. 's Morgens vroegh is Cruythoff met 4 man alsmede

onse Crossoy ^) en voorgemelde Sonqua van ons vertrocken, nee-

mende haer cours naer de voorgemelde revier te weeten Vigita Maeg-

na en omdat hier noch wel voor 2 a 3 daegen weyde was, sijn wy

hier noch gebleeven, van meeningh sijnde op den 26 deser op te

brecken en beetter weide te soecken.

Den 2S ditto. Alsoo het weder hem niet bequaem aen liet, sijn wy

hier noch desen daech gebleven ende hebben de beesten ontrent 2

uyr gaens van hier, daer een weynigh beeter weyde was gedreven
;

tegens den avont is een Sonqua van ons volck by ons gecoomen seg-

gen, dat sy te nacht ontrent sijn huys gelogueert hadden en meende

dat sy binnen 3 daegen by de Anomaquas weesen souden, alsmede

brengende teydingen dat voorgemelde Sonqua van haerluyden was

i) Een der tolken. Vermoedelik is bedoeld „Quasso, alias Dicknavel." D. j Aug. lójg.
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gescheyden ende dat sy van sijn volck weeder een ander Sonqua

hadden ontfangen, die haer soude te rechte helpen ; naerdat wy nue

wat met hem hadden gepraet is voormelde Sonqua weder by ons ge-

coomen sijnde heel crupel van 't gaen, want hy almede wadt out was,

soo hebben wy gepresommeert, dat sy hem, omdat hy niet wel voort

cost, hebben achtergelaeten. By ons gecoomen sijnde, heeft voorge-

melde schenkagie, die hem doens gegeven was, weder restiebueert. ^)

Den 26 ditto. Met den daech aenquaem braecken wy op met onse

beesten onse cours N. gingen soo Vj uyr, mitsgaders noch i uyrN.W.

a>Aj uyr. en daen noch i uyr N.N.W. hebbende alweder de Oliphantsrevier

dicht op syde, daer wy een weynigh weyden vonden ende het res-

teerende van dien dach verbleven.

Den 2^ ditto. Als voors. naemen onse cours N.t'W. gaende soo

Va uyr, doen veranderden ende gingen V2 uyr W.N.W. en daen i uyr

N.W. alwaer wy weder dicht aen de revier quaemen een weynigh

3 uyr. graes vindende, daer wy dien nacht verbleeven, alwaer ons een Cre-

gerqua by quam, seggende, dat haer volck met haer vee ontren IV2

dach reysens naer dee zeekant laegen. Hier begint hem de revier diep

en breet op te doen, soodat hier genochsaem met een vaertuych kan

gebruyckt woorden, alsmede houden haer hier eenige zeekoeyen =)

en eenige vogelstruysen, doch is qualick by de revier te coomen

om het groote riet, alsmede der veelheyt der wilgenboomen ende de

steylte des ouvers.

Den 28 ditto. begaeven ons weder aen 't maerseeren, vervolchde

onse laeste cours van N.W. 1/2 uyr, doen verandert, gingen i uyr

N.N.W. sijnde doen ter plaetsen gecoomen, daer wy ons volck be-

looft hadden in te wachten ofte haere ordre. Hier is de revier meede
diep en breet ende alsoo het hier afgebrandt is geweest, vonden hier

schoon jong gras en riedt en een bequaemen ouver om de beesten

sonder pryckel 3) te drencken, alwaer ons voorgemelde Cregeriqua

met noch een van sijn volck alsmede 2 Sonquasdochters en een

jonge Sonqua by quaemen, medebrengende eenige waeterveygen 4),

die wy van haer ruylden, dewelcke in desen revier groeyen en van

i) Gerestitueerd?

2) D. 24 April i6s2 bevat: „Dezen voorleden nacht had het volk aan land een groote

zeekoe gevangen, wel zoo zwaar als twee gemeene vette ossen, hebbende een zeer afgrijslijk

monstreus hoofd en verschelde scherpe uitstekende tanden, waarvan de langste 7/g el waren,

meteen korte hals en lage beenen, de voeten bijna van fatsoen rhinocerosvoeten, edoch ge-

kliefd in vier partijen."

3) perickel.

4) Watervijgen.
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de Sonquas die heel wel en lange onder waeter connen duycken uyt-

gehaelt worden, sijn schoon van smaeck, gebraeden sijnde alsmede

heel voedtsaem, soude sich in tijt van noodt lange daerby connen

onderhouden, wandt men die gedrocht sijnde tot meel can pulveeren

en alsdaen schoon meelmoes daer af koecken, 't welck voor desen

al van ons volck geprobeert is, alsmeede hebben wy hier grootte

quantytijdt van visch gevangen ende oock van grootte des selves

;

hier gaet voor gemelde revier met eb en vloet op en neer en des

nachts hooren groot geruych van de zee, heb hier van 8 tot 4 uyren

oock windt uyt zee en daernae weder stielte, alsmeede ontrent mid-

dernacht des gelycken. Ontrent V2 uyr hier van daen sonden haer

Sonquas, die daer 5 a 6 huysches hebben en daen i V2 uyr hier van-

daen de jacht mitsgaeders het samlen der vygen erneeren.

Den 2g ditto. 's Morgens vroech quaemen ons 2 Sonquas met voor-

gemelde 2 dochters en eenen jongen, die naerdat sy de smaeck van

de toback geproeft hadden weder naer haer huyssen sijn vertrocken,

seggende de 2 Cregerquas naer de zeekant vertrocken waeren. Ons

volck gingen oock uyt, hoopende wadt wildt te verneemen, maer

hebben niet cunnen verneemen als 2 oliphanten, die Meerhoff gesien

hadde.

Den ^o ditto sijn voorgemelde 2 Cregeriquas weder by ons ge-

coomen, meedebrengende 2 Sonquas ; naerdat sy wat hier geweest

waeren, sy[n] deselvige weder vertrocken. Van daegh sijn weder 3 van

ons volck uytgegaen om wadt wildt te schieten, maer rappoorteren,

dat wel 5 a 6 uyren oostlijck geweest waeren, maer hadden geen

wildt noch water vernoomen, moesten dieshalven ons noch met

visch geneeren, die hier op sommige daegen wel te vangen is.

Den I December sijn weder 2 Sonquas by ons gecoomen, meede-

brengende een weynich veygen, die wy van haerluyden ruylden.

Den 2 ditto ten fyne voors. noch still gelegen.

Den j ditto ut supra.

Den 4 ditto ad idem.

Den ^ ditto. 's Morgens vroegh ontrent 8 uren ^) in goeden dispo-

sitie weder by ons gecoomen, meedebrengende 4 capiteyns van de

Namaquas over welcke comste wy seer verblijt waeren ende naerdat

sy een weynigh by ons geweest sijn, hebben wy haer eenigeschenc-

kagie gegeven, 't welck haer heel wel behaegde ende sijn alsoo deesen

dach hier by ons gebleven.

z) Hier moet het onderwerpen het werkwoord lijn weggevallen b.v.iijn de landreliers.
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Aengaende de coursen door haerluyden gepasseert, wordt hier

volgens uyt haer journael gexpresseert 't welck luyt als volcht

:

Den 24 November sijn wij met ons 4 man en 2 Hottentos

sijnde een Sonqua en de ander onse tambour met Kruythoff

101/, uyr. van ons volck vertrocken, neemende onse cours N., gingen

soo Vs uyr daernae, veranderden en gingen N.W. t W. 2 uren

tot wij aen een droogen revier sijn gecoomen, daer wij doens

weder i uyr W.N.W. gingen, quaemen doens aen een hoeck

der revier, begaeven ons weder over eenen berch, neemende

cours N.W. vervolchden die soo 2V2 uyr ende naedat het al

hogh op den daech wierdt, sijn wij noch i uyr t. W. ovoer

den berch gemasseert recht op de revier daer wij ontrent Va

elft sijn gecoomen, alwaer wij een weynigh rusten ende naedat

het heeste van den dach over was, sijn wij weder opgebroc-

ken, neemende onse cours W.N.W. desselve continueerende

3Va uyr, soodat wij te 7 uren ter rustplaets quaemen. Alhier

loopt de Oliphantsrevier van ons af alsmeede sijn hier eenige

Sonquashuysen, mitsgaders Sonquas, soodat wij die nacht

hier verbleven.

Den 2$ ditto, Ruylden wij 2 honincksacken met waeter

ende sijn soo 's morgens te V2 vijf weder in Godes naem ver-

trocken meede neemende noch eenige Sonqua dewelcke wij

een weynich toeback en coraellen beloffden, verlaetende

alsoo de revier en gingen '^l^ uyr N.N.Ü. en doen i uyr N.,

passeerden over een sandige hoochte, die over geppasseert

seynde en in de laechte coomende, gingen wy wadt neder-

sitten, verwachtende de Sonquas, die met ons van ons volck

was gegaen, want hy tereugge gebleven was, maer hem niet

verneemende is onse tambour weder terugge geloopen om
hem te soecken, maer weder by ons coomende rapporteerde

hem niet gevonden te hebben, soodat wy ons daerover niet

wel en genoegde, want hy 2 rantsoenen broot met eenigen

pypen noch by hem hadde doch sijnde, dat sulcke schade

niet meer voorcoomen conden, sijn wy weder opgebrocken,
lov» uyr. neemende onse cours N.N.W., gingen soo V2 uyr en daen

1 Va uyr N. en sijn gecoomen onder een hooge steenrootse, daer

wy een weynigh brack water vonden, passeerden sootusschen

2 hooghe klippachtiege berge, neemende onse cours N.N.O.,

gingen soo een uyr en daen Vs uyr N. mitsgaeders '^u uyrs



8i

N. t' W. doen veranderden weder en gingen Vs uyr N.N.O.,

initsgaeders ^^4 uyrs N. t' W., doen veranderden weder en

gingen i/g uyr N.N.O. mitsgaeders i uyr N.0. t*N.,coomende

alsdan weder onder klippen, daer wy een weynigh brack

waeter vonden ende overmits de sonne heel noorden was,

begaven ons hier aen 't rusten, ontrent 3 uren braecken weder

op, neemende onse cours '/4 urs N. en daen ', uyr N.N.O.,

mitsgaeders V4 uyrs N. t' W., daernae gingen weder v, uyr

N. t' O. en daen een v... uyr N.N.O., daer wy een weynigh

brackachtigh water vonden en naedat wy merckten, dat hier

Sonquas ontrent moesten sijn, sijn wy noch \u uyr westelijck

gegaen, daer wy 3 Sonquahuysen met eenige Sonquas, soo-

wel mannen als vrouwen vernaemen, sijn soo desee nacht hier

by haer verbleven, vindende hier meede brackactig stienc-

kent waeter.

Den 26 ditto. 's Morgens vroegh onse rustplaets weder ver-

laetende hebbende, naemen onse cours V4 uyrs N. en daen i^uyr

N.N.W., mitsgaeders noch een Vj uyr N. daer wy onder klip-

pen quaemen, alwaer wy een uyr verbleven uyt oorsaecke,

omdat onse Hottentos seyden wy voorder geen waeter meer

hebben souden, soodat wy hiergenootsaeckt waeren uytsandt

een weynigh waeter te graeven ende onse saecken te vullen,

sulckx gedaen sijnde, gingen V2 uyr N.N.0. en dan i uyr N.,

mitsgaeders V4 uyr N.W., daernae gingen noch onder laenghs

een geberchte een weynich N. mitsgaeders 1 2 uyr N.N.W.

en daen noch IV2 N., maerseerden doens over een hooghe

geberchte ende naerdat wy booven waeren en bynae mid-

daegh seynde begaeven ons wat aen 't reusten, genietende een

weynigh water en broot, dit gedaen sijnde braecken weder in'4 uyr.

op, neemende onse cours N.N.W., mitsgaeders vervolch-

den die soo iv«j uyr coomende alsdaen ten i uyr onder 't

hangen ^) van een hooghe berch, daer een weynich brack

waeter was, daer wy wat verbleeven, sijnde hier een valeye;

ontrent 3 uyren braecken weder op, gingen » , uyrsN.N.W.,

mitsgaeders 2 uyren W. en dan noch ''t uyrs N.W., daernae

keerden wy ons en quaemen in een drooge revier, dewclckc

wy ontrent 2 uyren vervolchden. Kyndelijckkoomende met

de sonne onderganck onder een klippigh gebercht, daer wy

i) =: de glooiing, de helling, Wdb. d. Ned. Taal, V. kol. 2084.

Linschoten XI.
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jreen waeter en vonden, alwaer ons noch wel te passé quaem

een weynich waeter 't welck een Sonqua medegedraegen

hadde, daer wy genootsaeckt waeren, die nacht te verblyven.

Den 21 ditto. Als voors. naemen onse cours W. N.W.

maer een weynich deselve vervolgende, zeyden onse Son-

quas, dat sy niet meer vooruyt costen gaen, sonder meerder

naerich te hebben, begaeven haer dieshalven uyt onse cours

om een coraele van Sonquas te soecken, alwaer sy alsdan

voorder conschap van de Namaquas souden verneemen,

waerdoorwy haer moesten volchden, ») alhoewel wy ons niet

wel genoechden dat sooveel uyt onse cours loopen moesten,

doch geen andre middel siende, versochten wy aen ons Hot-

tentots, dat sy gaen souden ende voorgemelde Sonquas wat

vervolgen en dat wy haer hier weder souden inwachten, *t

weelck sy deden ende naer een uyr wachtens sijn sy weder

by ons gecoomen, rappoorteerende deselve gevonden te heb-

ben, brachten oock eenige meede, daerover wy seer verblijdt

sijnde met haer naer de coralle afgingen, neemende onse

cours S., gingen soo 2 uyren quaemen doe by de corael daer

sy ons tot middagh toe ophielen, beloovende alsdan meede

naer de Namaquas te gaen daer wy wel meede tevreeden

waeren, hebben ondertusschen ons weder wadt verquickt,

8 uyr. wandt wy van haer eenigh vlees ruylden van een eelandt, dat

sy geschooten hadden, maer dat waeter dat wy droncken

was gansch brack ; als nue voorgemelde Sonquas daeraf

sijnde een capitayn, die veel by de Namaquas van voorval-

lende dingen te waerschouden sich reysveerdigh gemaeckt

hadde, sijn wy in de naem des Heeren weder met haeropge-

broocken, neemende onse cours N. gingen soo V4 uyrs, daen

noch I uyr N.N.0. mitsgaeders noch Vs uyr N. en daen noch

1/4 uyrs N.N.W., daernae gingen noch 4 uyren N., coomende

alsdan te 5 uyren onder een hooch klieppachtigh geberchte

ende onder andre onse wech vervolchden hebben een schoone

voorover hangende klippen gevonden, daer wy onse nacht-

rust naemen.

Den 28 ditto onaengesien het sterck regende begaeven ons

nochtants weder op reys, naemen onse cours V4 uyrs O.N.O.,

daernae een uyr N.N.0. en dan V2 uyr N.O., mitsgaeders

noch een halve uyr O.N.0. en Va N.O. en dan weder i uyr N.,

i) Lees : volchen.
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maersseerden soo onder een kleyne tafelbergh denselven ter

rechterhandt hebbende, daernae gingen weder V4 uyrs N.W.

t'N. ende alsoo het hoogh middaegh was, gingen hier wat

needer sitten om te eetten, maer geen waeter hebbende, sijn

wy weder dadelijck vertrocken, neemende onse cours N.,

vervolchden die soo Vs uyr, daer wy aen een klippe quaemen,

daerop sich eenich reegen wat vergaert hadde, daer wy een

weynich rusten ende naer dat de grooste hitte gepasseert

was, syn wy voorgemelde cours noch 3 uren vervolcht, coo-

mende dan onder 7 geberchte daer ons Hottentos op eene 91/^ ujr.

hooge ronde klippen wat regenwaeter, dat sich dien dach

vergadert hadde, daer wy ons rustplaes naemen, danckende

Godt, dat hy ons desen daech met regenwaeter gedruckt ^)

heeft, anders souden desen dach geen waeter gehadt hebben.

Den 2p ditto. 's Morgens vroegh ontrent v- vijfbegaeven

ons weder op reys, naemen onse cours N., gingen soo 2 1 .j uyr

alsoo over een kloof, laetende de 7 bergen ter rechterhandt,

daernae gingen i uyr N.O.t'0. weder even hoogh berch over,

treckende op de overseyde, coomende ontrent V4 uyrs N.O.

ende daernae veranderden en gingen ^a uyrs N.W.t'W. ende

ontrent Va tien sijnde ende onder een kloof coomende, daer

wat waeter was, gingen daer wat needersitten, geniettende

een weynich broot met een pijp toback, sulckxgedaenseyn-

de, braecken weder op en gingen noch 3 uyren N. dese cloove

alsoo tusschen groot geberchtenopwaertsgaende, boven coo-

mende, hebben wy ontren Vs uyr gerust, daernae ging weder

Vs uyr N.N.W., daer wy Sonquasvrouwen vernaemen, die

alle voor ons vluchten, maer hebben sy door onse wederom

laeten terugge haelen, hun seggende, dat sy niet hoefden te

vreesen, wandt wy haer geen quaedt doen souden ;
sijn alsoo

weder by ons gecoomen en weder van ons gevraecht of sy

niet wisten waer de Namaquas haer opheilden, hebben ons

geantwoort, dat wy onder desen hollen berch souden vinden,

daerop wy onse cours i uyr N.N.W. naemen ende ons als

daen weder N. keerende, sijn wy haest op de hoogste deses

berch gecoomen, daerop gecoomen sijnde, saegh in 't weesten

een grootte vlaeckte ende vooruyt hebben wy 2 der Nama-

quas coraellen gesien, de een sterck sijnde 83 huysen ende

i) Gedrenckt.



34

de andre 53 met noch een cleyne van 1 1 huysen, daerover

wy ons al seer verblyden, want soo wy se in een dach a 2 niet

gevonden hadden, souden wy door armoede hebben moeten

wederkeeren ; als wy nu in de laeghte sijn gekoomen, hebben

wy eenen schoot gedaen, waerop sy ons vernaemen en sijn

ons met groot getal tegemoet gecoomen ende ons noch kenne,

hebben ons wel ontfangen, vonden alsoo de coraele als voor-

zeyd en sijn soo met de cours N. 3 uyren van booven het ge-

berchte tot de corael gemarseert, maer wy hadden haer soo

haest niet gesproocken, soo hebben sy ons om bystandt

dadelijck versocht, gevende andere volckeren, genaempt

zijnde Numaque, wekken volgens haer seggen 10 daegen

reysens van haer leggen ende rapporteerende oock dat sy

corts met malckanderen geoorloc ') hadden, maer desen heb-

ben de vlucht moeten neemen achterlaetende sooveel 2) man-

nen als beesten.

Den jo ditto. sijn wy by haer still verbleven van alles haer

wel ondervraeghende, alsoock neerstich ondersoeckende om
te verneemen waer de revier Vegita Magna mocht gelegen

sijn ; hebben daerop te kennen gegeven, dat een groot waeter

4 daegen reysens van haer corael geleegen soude sijn, daerby

voegende, dat op deese sydedesselve de Numaque ophielden

en op de andre syde melden sy van grooter volckeren, als-

meede grootte huysen, maer connen niet seggen wadt natie

daerover hout. Sulckx van haer vernoomen hebbende, souden

gaeren sien daernae toe te trecken, maer door gebreck van

victalie hebben sulckx niet cunnen doen, want wy maer voor

10 daegen geproviandeert waeren, van dewelcke al 7 verloo-

pen waeren soo hebben wy 't op desen mannieren begonnen
;

te weetten, wy hebben 2 capitayns van de Namaquas met ons

over aen de Oliphantsrevier soecken te neemen om haer al-

daer de schenckagie te geven, mitsgaders alle vrintschap te

betoonen, opdat wy op dese manniere mochten beter ver-

neemen, wat ons te weeten nodich. Item omdat sy ons belooft

hadden mede naer de revier af te gaen, hoopten haer met het

geschenck dis te willeger te maecken.

Den I December. Ons weder op reys begevende, hebben

i) Geoorlocht.

2) Lees ; soo wel.
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2 capitayns van deNamaquas, sijndealsdealderoppersteden

eenen geheeten Naue, den ander Accaby, neftens 2 andre

meede genoomen naer de Oliphantsrev'' en begosten onse

cours te neemen^'a uyrS.,daernae» , uyrO. mitsgaedersS.0.

t'S. en noch 1 4 uyr S.O.t'0., als doen veranderden en gingen

I uyr Suyden en dan weder V4 uyr S.O.t'0. als doen verander-

den en gingen i uyr Z. daer wy by 5 Sonquaeshuysen quae-

men ; die geppasseert sijnde, gingen weder 3 uyrcn zuyden

de cloof neerwaers ; beneeden coomende, hebben wy ons V4

uyr gerust, daerna braecken weder op en gingen '2 uur S.0.

en dan '^k S. mitsgaeders i uyr S.S.W., weder over een cloof

treckende, alwaer wy ons over sijnde weder S.t'W. hebben

gekeert, 't welck wy i uyr laengh vervolchden, hebben soo

onse cours gecontinueert, totdat wy de 7 bergen gepasseert

sijn, daerna gingen weder ii't; uyr Z., coomende alsdaen op loi. uyr.

onse oude rustplaes, daer wy noch een weynigh waeter op

dippen vonden staen, alwaer wy de nach verbleven.

Den 2 ditto. Met den dach weder opgebrocken, naemen

onse cours 2 uyren Z. en daerna SS.O. ons kerende, gingen

soo een uyr en dan weder 1V2 Z. mitsgaders noch 2 uyren

S.S.0. en dan noch i uyr Z. Hier vonden wy oostwarts van

ons af een holle clippe, daeronder noch schoon waeter staende

ende naer dat het ontrent i uyr was, hebben wy ons hier-

ontrent 2 uyren aen 't rusten begeven, daernae braecken

weder op, gingen onse voorgemelde cours noch i uyr en dan

1/4 uyr S.S.0. en V4 uyr S.O., noch 1V2 uyr S. t'0., doen ver-

anderden weder ende gingen V2 uyr W. t' S., vonden aldaer

weder de corale van de 2 Sonquas, die met 'ons naer de

Namaquaes gegaen waeren, daer wy die nacht verbleven.

Den 3 ditto. Souden ons gaere weder vroech op reyse be-

geven hebben, maer costen onse medegenoomen capitayn

daartoe geensins beweegen, want sy door het haert maer-

seeren bynae creupel gegaen waeren, soodat wy genootsaeckt

waeren, omdat wy haer niet verlaeten wouden, desen dach

by haer te verblyven.

Den 4 ditto. 's Morgens ontrent 7 uyren ons weder op reys

begeven, begonnen onse cours S.O., daernae veranderden

ende gingen '/4 uyr S.t'0. en dan weder ^'4 S.t'W. mitsgaeders

I uyr S.O.t'S., daernae veranderden en gingen weder Lj uyr

S.S.0. en dan Va uyr S.O., mitsgaeders "4 uyrs S.t'0. en dan
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2 uren S.S.O. en dan noch V^ uyrs S.O.t'O. daer wy ontrent

1/4 uyrs rusten van ons af eenich brack water vindende, daer-

nae braecken weder op, naemen onse cours S.t'0. gingen soo

I Vt uyrs en dan ' 2 uyr S.0. mitsgaeders 'V^ uyrs Suyden en dan

noch 2 uren S.O., daer wij die nacht verbleven, maer kosten

hier nergens geen water verneemen, soodat wij ons moesten

behelpen.

Den s do. *s Morgens vroech ons weder op reys begevende,

naemen onse cours S.W. t' S., gingen soo i'« uyr met noch

Vsuyr Suyden en dan :v4 uyrs S.W., mitsgaeders noch i uyrS,

en dan i uyr S.S.W. en noch V4 uyr S. alwaer wij doens we-

der bij ons volck quaemen, danckende alsoo Godt, dat hij ons

soo genaedelijck bewaert heeft ende ons weder bij de onse

heeft laeten coomen.

Dato 5 December. Den notificatie van de schenkagie

soo door Kruythoff aan de 3 persoonen der Namaquas

overgeleevert 't welckop mij n begeeren van PieterKruyt-

hoff hebbe ontfangen die 't selve aen haer uytgelangt

heefft.

Cap. Naue synde een van de opperste, ontfing

een brieff met coraellen daerop geschreeven was voor

een van syn soon*s.

I stuck eyser.

3 plaeten cooper.

3 dicke coopere stocken.

3 dunne ditto.

1 fijn heresaye mutse.

2 messen.

2 kabriesen. ï)

De twee andre capitayns wierde met haer benden oock

sooveel gegeeven als Naue alleen soodat sy daerover niet wel

tevreeden ende alsoo Kruythoff 't selve niet aen Accaby,

maer aen den andren langde, die wat ouder leeck te weesen

ende Accaby sulcx siende, vaeghde 2) ofte oock niet genieten

soude, waerop hem tot antwoordt gegeven wierdt, dat hy dat

met haer beyden souden hebben, soodat Accaby des anderen

daeghs vroegh naer de Cregeriquas is vertrocken ende 4 die

i) Lees vermoedelik : karbiesen, een woord dat de Zuid-Afrikaners nog gebruiken voor :

bemande fles.

2) Lees : vraeghde.
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oock meede afgekoomen was, is oock weder naer de Nama-
quascorael vertrockcn, nits ontfangen hebbende; hebben

Accaby oock niet weder vernoomen ; den 14 December is hy

weder met eenige Cregeriquas vergeselschapt sijnde, thuys

gecoomen, quam wel met haer ontrent onse rustplaets, maer

is niet meer by ons gecoomen. Kruythofif ruylden, doe hy de

schenkagie haer gaf van haer 3 stucks beesten, die sy meede

afgebracht hadden als

:

Een oude koe voor 3 plaeten cooper en 2 stocke. Twee
jonge beesten voor 8 stocke met eenige coraelen, sijnde elck

voor vier stocken.

Den /j" December schonck hy Naue met noch een van de

capiteyns elck een plaet cooper, ruylde noch een dorre on-

gantse ï) koe voor 4 cooperplaeten, een kalf voor 4 stocken

cooper.

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

Cregeriquas vertrockken.

Den 7 do. Hebben noch stille gelegen ende onse wech gegaende

capytayn weder willen inwachten, maer hebben hem niet vernoo-

men. Deesen dach sijn eenige Sonquas met haer vrouwen bij ons ge-

coomen van de zeekant, medebrengende een weynich vleesch van

een eelandt, dat sy geschoten hadden, 't welck wy van haer ruylden.

Den 8 do. 's Morgens vroegh braecken op, vergeselschapd sijnde

met Naue en noch een van de Namaquas, naemen onse cours •'< uyrs

N. coomende als daen aen het eynde der Oliphantsrevier, daer wy
onse vaties met water volden, sulckx gedaen sijnde, naemen onse

cours I uyr N.N.0. en dan weder i uyr N. noch "'m uyrs N.O., doen

weder V2 uyr N. met noch 1/2 uyr N.0. t' N., coomende alsdan by een

clippe, daer wy eenich wormich regen 2) vonden, alwaer wy een 81/, uyr.

weynich rusten, naerdat de grooste hitten gepasseert was, braecken

weder op, naemen onse cours N.W. noch 1^4 uyrs N. t'W., alwaer

wy doe by enige leedige Sonquashuyscies quaemen, daer wy enigh

brack water vonden, alwaer wy die nacht verbleeven.

Den g do. Als voors. naemen onse cours ^4 uyrs N.W. t* W, met

noch 2 uyren N.N.W. en dan ^/4 uyrs N. t' W. coomende alsdan by

een groote holle klippe, daer wy eenigh brack waeter vonden, saegen

deesen morgen een trop ezelspaerden en elanden, alhier bleven wy

i) Zieke.

2) Regenwater.
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wat rusten, daernae braecken weder op, naemen onse cours V-i uyr

N.W. en daer ' .• uyr N.N.W. mitsgaeders i uyr N.W. t' W. doen

veranderden en gingen V4 uyrs N.N. t' O. met noch :V4 uyrs N. t' W.
alwaer wy doens ons een weynich naer 't N.W. keerden, coomende

alsdan weder by een leedige Sonquascoraell, daer wy in een put

onder een steenachtighe berch eenich werm water i) alwaer wy dese

nacht verbleven.

Den 10 do. als voors. naemen onse cours V2 uyr O. t' N. doens gin-

gen weder iv.j uyr N. t' W. noch ^k uyrs N.W. en i uyr N.N.W. doen

veranderden en gingen -74 uyrs N.t' O., daernae weder V4 uyrs N.N.W.,

mitsgaeders i uyr N. coomende alsdan weder by een clip daer wy
eenich wormich regenwater vonden, alwaer wy een weynich rusten;

alhier verlieten ons de Namaquas en vertrocken naer haer corael

naer een weynich rusten, braecken weder, vervolchden onse laeste

gemelde cours noch i uyr, daernae gingen 2 uyren N.N.W. en dan

weder IV2 uyr N. coomende alsdan in een droge revier daer wy ons

nachtrust hielden en alsoo wy hier geen ander waeter daen een wey-

nich sout water vonden, waeren wy seer verleegen, want de beesten

van dorst niet etten en costen, soodat wy soeckende ter rechterhandt

noch enich riet gewaer wierden, alwaer wy begosten te graeven,

vonden natte grondt, groeven alsoo een kuyl wel iVz mans lengte

diep doch costen geen waeter dien avondt becomen, soodat wy
hoopten des morgens vroech wel water te hebben, 't welck oock

geschieden ; des anderen daeghs 's morgens vroech vonden de put

met waeter wel versien te sijn, soodat wy daeruyt onse vaetjes veul-

den en de beesten drincken, maer soodrae wy het proefden was het

anders niet alsof het met salpeter gemengt was, doch aensiende de

groote dorste die onder ons was en die wy wel wisten dat noch meer-

der souden lyden moeten, waeren genootsaeckt 't selve te drincken

ende mede te voeren; vonden hier in voorgemelde droogen revier

eenich wit sout, soodat wy presomeerden deselve in de regentijt

gants brack te sijn.

Den II do, als voors. braecken weder op, gingen i uyr N.N.W.,
alwaer hem Dirck Rootkop begoste heel impotent te bevoelen, soo-

dat hy wat achter bleefif, doch wy maerseerde al souties 2) vort ke-
tende by hem noch twee man met dewelcke hy volgen soude, soodat

wy noch 2 uyren N. gingen, coomende alsdan by een klip, daer wy
hoopten wat regenwaeter te vinden 't welck ons mitsluckten, von-

1) Vonden is weggelaten.

2) Soetj es, langzaam.



89

den daer waeter noch weyde ende alsoo wy heel dorstigh naer het

salpetrich waeter waeren, alsmede onse beesten en insonderheyt

voorgemelde D. R. want hy gedurigh weder verswackten door de

grootte hitte soo leeden alhier groote aermoedt ; doen het ontrent i

uyr begost te woorden, soo begaf sich M. Pieter ^) met voorgemelde

Dirck Rootkop op wech, verhoopten wat water onder de groote

steenbergen te vinden; naerdat nu de grooste hitte gepasseert was, 41/, uyr.

braecken wy op, vervolchden onse laeste gemelde cours noch i uyr,

alwaer wy D. R. vonden leggen, die niet meer voort encosten, want

hy gedurich swacker wierdt, waeren alsoo genootsaeckt om hem op

een beest te setten totdat wy by waeter quaemen, doch terwylen wy

het beest gereet maeckten, soo saegen wy vier 2) dat sich begost '/^

uyr van ons te vertoonen aen een hooghe geberchte, soodat wy pre-

sommeerde, omdat M. Pieter vooruyt gegaen was, 't selve gemackt

te hebben en dat hy daer waeter gevonden hadde, soodat wy ons seer

verblyden, setten alsoo de patiënt op het beest ende vervolgde onse

voorjege cours noch V2 uyr, coomende alsdan op een corael daer de

Namaquas eertijts gelegen hadden alwaer wy ter rechterhandt onder

een berch in een morassiege kuyl eenich soet waeter vonden, soodat

wy hier die nacht verbleven.

Den 12 do. 's morgens vroegh begaven ons weder op reys ende

alsoo hem de patiënt een weynich beeter bevoelde, soo was geresol-

veert met M. Pieter weder vooruyt te gaen, naemen alsoo onse cours

I uyr N. t'0. noch i uyr N.N.O., passeerden soo weder over een

cloof, boven sijnde naemen onse cours noch ^'4 uyrs N, coomende als-

dan in een valye daer wy waeter groeven, alwaer wy genootsaeckt

waeren te rusten, want M. Pieter hadde een ander pat genoomen

ende van ons 3) noch niet weder verscheenen, soodat wy presommeer-

den de patiënt weder verswackt most zijn 't welck oock soo bevon-

den want Mr. Pieter naerdat wy ontpackt hadden by ons quam mee-

debrengende een Sonquas, die hy in 't geberchte gevonden hadde,

rapporterende dat Dirck Rootkoop niet meer voort coste, seide dat

Johannes Dorhagen bij hem gelaeten hadde ontrent Va uyr vanhier,

want de patiënt niet meerder voort en cost, soodat ick een honinch

saeckien met water gevolt hebbende haer te moede 4) ging; naerdat

een weynich gegaen hadde, ontmoeten sy mijn ende naerdat sy nu

x) Meester Pieter van Meerhoff.

2) Vuur.

3) Lees : „van ons . . . vernomen" of „aan ons . . . verscheenen".

4) Tegemoet.
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gcdronckcn hadde is noch meede tot onse rustplaets gecoomen, naer-

61/^ uyr. dat de grooste hette gepasseert was, braecken weder op, setten de

patiënt weder op het beest, naemen onse cours '/« uyr N.W. coo-

mende alsdan in een cloofif van een secker grootgeberchte,dewelcke

opganck sich N. streckte, vervolgde die soo met grootte moyten 3

uyren, want de patiënt niet wel voort en cost ende het beest cost hy

niet geduerigh gebruycken ten aensien van de nauwe passagie, die

somtyts door de klippen gingh alsmede de steylte derselve; boven

gecoomen sijnde bevonden daer een vlackevalye voor ons te hebben

op het geberchte sijnde voor ons eenige beesten, soodat wy een

wynich voordergingen.daerwy waeter vonden, alwaer wy ontpaeck-

ten ; sulckx gedaen sijnde, gingen 2 man van ons naer voorgelde ^)

beesten om te sien of deselve de Namaquas ofte Sonquas toequae-

men, dewelcke wederom coomende rapporterende dat deselvige van

de buytenwacht der Namaquas waeren alsmede brachtede'capitayn

met and re van de buytenwacht by ons naerdat sy nue bij ons ge-

weest waeren ende een pijp toback genooten hadden, heeft Kruyt-

hoofifhem laeten vraegen, hoeveel dagen rysens de revier hier van-

daen soude gelegen sijn, waerop hy antwoorde ^ reysens, soodat

Kruythoff hem eenige plaeten cooper, mitsgaeders stocken en corae-

len alsmede een muts van de Revaensche mutsen presenteerde, waer-

over hy hem seer verblyde ende ons beloofde daer te brengen, bleefif

oock de nacht by ons.

Den IS do. als voors. braecken weder op, naemen onse cours Vs

uyr N. vergeselschapt synde met voorgemelde capytayn van de

Namaquas buytenwacht, alwaer wy doens quaemen by syne corael,

sijnde sterck 5 huysen, doen veranderden en gingen V4 uyr N.N.O.,

quaemen weder by een corael van i 6 huysen, doens naemen onse

cours weder N. en gingen soo i uyr coomende alsdan by een corael

auyr. van 75 huysen; hierontrent sloegh wy ons neder by een droge re-

vier daer noch op eenige plecken eenich water stondt, sulx gedaen

sijnde vergaerden sich de opperhooffden met alle capytayns by ons,

repieteerde ons van haere voorgemelde batalie tegens de Numaque,
alsmede van haer schade versoeckende daer beneffens dat wy met
haer soude afgaen om haer te helpen, dat sy weder revengie moch-

ten genieten, seggende dat selvige Numaque 2) hier ^ reysens aen

een groot water laegen ende aengesien de aenwysinghe van haer

sich meest N. streckte soo presomeeren wy dat sulckx de revier

i) Lees: voorgemelde.

2) Men verwarr ^ niet Namaqua met Numaque.
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Vegita Magna soude sijn. Het versoeck van haer heeft hy niet vol-

coomentlijck connen acceppteren sonder last van d'E. compc te

hebben, maer hebben haer belooft, dat soo eenige met ons woude

gaen wy haer soo veel bescheermen soude als ons selve, waerover

sy gesamentlijck niet wel tevreeden waeren ende ons gantsch niet

toestaen wouden, dat een van haer ons door dit groote grusaemen

geberchte soude door brengen alsmede vallende voors. capiteyns, die

ons belooft hadde daer te brengen, heel lastigh hem wel expresselijck

verbiedende, soodat hy het cooper wederom bracht, seggende dat

voor dese mael niet medegaen coste ^) dit ontfangen hebbende dede

er daer noch enigh cooper en cooraelen by presenteerden het weeder

aen andre dewelcke daernaer seer graech waeren ende oock wel vas-

telijck beloffden om ons in 4 dagen daer te brengen, maer costen

geen consent van de opperhofifden daertoebecoomen, want sy vrees-

den dat soo wy by de Numaque quaemen, dat wy ons alsdan by haer

vyandt souden voegen, daerom sochten sy veel uytstellinghe om ons

te beletten dat niet verder souden coomen voorstellende dat tusschen

de revier en hier geen waeter ofte weyde te becoomen was, 't welck

wy niet costen gelove, soodat wy noch al sterck by haer aenhielden

om een van haer mede becomen om ons door de grusaemen bergh

door te brengen, maer coosten geen gehoor becomen, soodat sy oock

van ons weeder vertrocken ende de opperhoofifden sich byeen ver-

gaerden op een plaets by haer corael, daer sy lange beschaeringe 2)

hielden, soodat sy elck nae haer woonplaets gingen, ons geen be-

scheydt meer brengende.

Den 14 do. als voors. quaemen sy weder by ons seggende, dat

wy wieder terugge soude keeren, want wy voorder geen waeter

noch weyde costen becomen ; wy seyden, dat wy noch wel wat soude

soecken, maer woude sulcx niet toestaen en dat om oorsaecke, om-

dat wy de passagie niet souden bekent worden, soodat wy saegen,

dat niet winnen costen, vonden derhalven geraetsaem om hier niet

langer te verblyven, maer ons op aenstaende morgen op reys te

begeven verhoopende dat eenige Sonquas in 't geberchte souden

vinden die onsterechte 3) soude brengen om aen voorgemelde revier

te coomen.

De7i IS do. als voors. braecken weder op,begeevende ons naer een

cloff van een geberchte, nemende de cours N. gingen soo 1 uyr op-

i) Hier is de zin uit.

2) Pitsjaar, pitsjaring, Scheepsterm, hier = beraadslaging.

3) Ons te rechte.
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waerts, boven sijnde veranderden en gingen N.N.W. alwaer wy

weder de corael van Naue op een andere geberchte in 't N.W. ver-

naemen, doch vervolchden onse cours, coomende alsdan in een

valye, daer wy een weynich water vonden, alwaer wy by een grootte

klippe ontpackte ; sulcx gedaen sijnde gingen een weynich voor-

waerts uyt, saegen voor ons uyt soo verre sien costen twee bequae-

men cloeve deren ^) loopt sicht N.t'0. streckte waerover wy goede

moet cregen, verhoopende, dat wy de rechte passagie getroffen had-

den, hoewel de Namaquas ons deselve niet wysen wouden ; naer-

datwynu i uyr gerust hadden, sijnde voornaemste capytayns niet «)

eenich van haer volck, alsmeede eenige Cregeriquas die 'sdaeghs

te vooren met accaby hier waeren gecoomen gewaepent sijnde met

eenige assegayen by ons gecoomen, gingen wat neder sitten, ver-

sochten aen ons eenige pypen toeback, die wy haergaeven ; naerdat

sy nu wat geroockt hadden, liet ons Naue seggen, dat wy haer al

ons reesterende coper en coraelen geven souden en dat sy ons daer-

voor eenige schaepen en boeken geeven souden ende wy weder

terugge keeren souden, want sy niet begeerde, dat wy vorder gaen

souden, seyden dat wy geen waeter noch weyde souden vinden en

dat sy oock bevreest waeren, dat als wy de passagie niet costen

vinden, wy alsdan souden brantstichten om Sonquas by ons te be-

coomen, 't welck haer dochte schadelijck voor haer te wesen, waerop

wy sulckx van haer vernemende haer weder versochten, dat sy sou-

den een van haer meede senden haer vaestelijck belovende geen

brant te maecken, alsmede versochte aen Naue dat hy 2 a 3 van de

beesten, die bequaem om te draegen waeren by de syne soo lange

soude dryven, totdat wy wederquaemen en souden alsdan onse

coraelen ende resteerende cooper voor beesten overlaeten ofte ver-

ruylen, maer costen niet helpen, seyden al, dat wy terugge moesten

;

nae de middagh quaemen veele vrouwen en kinderen by ons, doch

sijn naer een wynich blyvens weder vertrocken ; naerdat het nu

begost avondt te worden, seyde sy weder, dat sy niet begeerden,

dat wy vorder souden gaen om de andre Numaque geen vrindtschap

te vertoonen, daer wy 3) versochten, dat wy haer met brandewijn

weder wat souden tracteren, waerop Kruythoff den kelder opende,

haer elck met een soepien 4) beschonck, schonck Naue met noch een

van de oudtste capytayns elck een plaet cooper, naerdaet sy sulckx
i) Duitse invloed.

2) Lees : met.

3) Lees : sij.

4) Eensoopjen.
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genoten hadden, stonden sy op, seyden soo wy niet wouden weder-

keeren, sy alsdan tegens ons backalayen souden, ons strengelijck

driegende en sijn soo weder van ons vertrocken, welcke voorstellinge

ons niet wel behaegde want wy soo groote aermoede van dorst en

moyielickhijt van passagie gehadt hadden, soodat wy daertoe niet

wel resolveren costen, want wy meede niet twyffelden, dat soo wy
de Numaque op deden, wy van haer heel vrindelijck souden ontfan-

gen worden ende dan wel vorder bij de Cabuners ^) ofte swaerte

natie coomen wandt de Numaque daermeede handelen ; naerdat wy
nu wadt gegeten hadden, heeft Kruythofif ons altesaemen naer onse

meeninge gevraecht, soodat wy hem altemael daerop antwoorden,

dat ons niet goedt dochte, dat wy wederkeeren souden, omdat wy
volgens haer seggen soo dicht daerby waeren, dat ons dochte geen

eer maer schande mede behaelen costen, soodat wy liever voor-

waerts wouden gaen, doch stelde oock sulckx aen sijn goetvinden,

daerop hy resolveerden dat soo wy hem niet woude verlaeten hy ons

alsdan als een vroom offecier behoorde te doen voorgaen soude ende

dat wy ons voorwaerts reyse soude gaen bevorderen, verhoopede,

dat sy ons wel soude laeten passeren en soo niet soude ons alsdan

teegens haer deffenderen, 't welck wy hem alle vastelijck beloofden,

waerop ick ons gewoonlijck gebedt dede ende wy onse nachtrust

naemen.

Aengaende nu het landt, dat van de Oliphantsrevier, tot hiertoe

gepasseert is, gants onvruchtbaer vinden hier weynigh grasz maer

alderwegen sandigen, steenachtighe gront, mitsgaeders groote ber-

gen en veel drooge revieren sijnde der bergen haere waterloopen in

de regentijdt; het landt is heel wildt met doerne ende met andre

boschjes bewassen, vinden oock weynich waeter ende hetgeene soo

hier en daer noch is bevinden altijt brack, soodat dese passagie niet

wel anders als in de regentijt te gebruycke is, want men dan op de

dippen altijt noch soude goet reegenwaeter vinden.

Den i6 do. met het daegen braecken weder op, waeren altesaem

geresolveert om ons reys te vervorderen, achtende haer dreygemente

niet, maer Kruythoff begoste de moet te laeten saecken seyden dat

wy geen kans tegens haer hadden seyde dat wy weder terugge sou-

den keeren, 't welck ons altemael leedt was, omdat soo dichte by

waeren, doch waeren genootsaeckt sijn comando te pareeren, 2) soodat

x) Kobona, de Kaffers.

a) Duits: pariren = gehoorzamen, gevolg geven, nog als militaire uitdrukking in

Duitsland in gebruik.
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wy weder packten en terwylen vvy doende waeren, quaem Naue met

sijn 5 a 6 weder by ons saegen oock een trop beesten naer voorge-

melde cloef dryven, seyden dat wy weder terugge gaen doch Kuyt-

hoff ï) opende de kelder beschonk haer noch eens, doe wy nu gepackt

hadden, naemen onse cours weder terugge, sy sulcx siende, waeren

daerover lachgende verblijdt naemen onse cours S.S.0. gingen soo

Va uyr, daernae veranderden en gingen noch i uyr S. daer wy by

een weynich waeter quaemen, alwaer wy wadt rusten. Naedat nue

het heeste van den dach gepasseert was, braecken weder op, nee-

mende onse cours als vooren, vervolchden die soo i uyr, daernae

gingen weder nuyr S.S.W. met noch iVoS. bevonden ons doe weder

by een cleyne revier, daer wy onse randevou naemen; aengaende

nue de Namaquas, deselve worden voor sooveel wy connen 2) voor de

voornaemste der Hottentots gehouden, sijn door de banck cloecker

van gewas als de Serdienenmans 3), worden oock voor krijgshelden

van de andre vermaert, want sy meest altijt oorlogh voeren, sijn be-

deckt met grootte vellen, die bynae tot de aerde toe hangen sijnde

van dassen, jackhaelsen ofte schoonen beestenvellen, sijnde achter

met lange sterten, haer muttsen sijn van schaepsvellen, die sy om het

hooflf saemen reigen onder aen rondt om het hooft met coopere co-

raelen beset, voor haer schamelichijt draegen sy een breedt veil dat

bereyt is onder met strepen gesneeden, waerop sy een yvoeren plaet

met een kruys daerop gemackt binden om haer huften sijn sy be-

hangen met coopre ende roode coraellen kettinge, de koopere sijnde

van roodt cooper gemaeckt, haere roode coraelen sijn fyne coraelen,

gemaeckt sijnde van fragmenta coralli rubridie sy 20 sommige 5 a 26

mael om haer lijff gewonden hebben, sommige draegen oock eysere

kettingen, die sy selver maecken, den Nurenborger sloetelkettingen

gelijck dun en net gemaeckt om haer hals sijn sy met coopere ket-

tingen behangen, sijnde van ons cooper gemaeckt, alsmede om haer

armen doch sommigen hebben dicke ringen om haer armen sijnde

van rootachtighe coper op haer borst draegen sommigen een root-

achtige coperplaeten ofte scheyfen, hetwelcke sy seggen van de por-

tugaysen becoomen te hebben, den bosviegen 4) croon schyven ge-

lijck gemaeckt, alsmede hebbe sommigen eenige 3 kante plaeties

voor haer voorhooff, die sy selfs maecken, haer amonitie bestaet in

i) De r is vergeten.

2) Weggelaten is vernemen of zien.

3) Saldanhars. Saldanjemans.

4)?
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peyl en boch alsmede de gedrayden assagayen den onseren Hotten-

tots gelijck, geneeren sich van haer beestiael, alsmede graeven wor-

telen van een seecker gewas, dat alhier groyt, 't welck sy gedurich

eeten, hebben groote menichte van beestenmeelck huye ^) schapen

en boeken, soodat sy veel melck genieten, sijn rontom met buyten-

wachten beset van haer volck en dan noch weder van Sonquas die

voor haer oock geduerich vellen maecken en bereyden.

Den 77 do. alhier still gelegen.

Den 18 do. als voren quaemen ons desen dach weder de Cregeri-

quasby die met eenige Namaquas vergeselschapt sijnde weder naer

haer corael vertrocken by haer hebbende 2 geladen draechhuyen 2)

met eenige schaepen.

Den IQ dojs morgens vroegh packten onse beesten en begaeven

ons op reys, vervolchden onse laestgemelde cours noch iVj uyr mits-

gaders I uyr S.W. t' S. vervolgden soo een drooge revier, daer wy
ontpacktenende met graeven eenigh water vonden; hier resolveerde

Kruythooff om weder een passagie achter haer om te soecken ende

alsoo te trachten of wy daer noch coomen costen, gingen alsoo met 21 3 uyr.

ons 4 man uyt om een wech te soecken ende naerdat wy bevonden

dat deese revier sich meest oostelijck hiel, keerden wy weder en sijn

alsoo hier deese nacht verbleven.

Den 20 do. als voors. begaeven ons weder op reys, gingen een

uyr N.0. ende naerdat hier wat jong riet stont hebben wy hier ont-

packt ende de beesten laeten weyden, groeven hier oock weder eenich

water voor de beesten ende vonden hier in een klip een steenen put,

daer wy voor ons wat reegenwater bequaem; 3) tegens den avondt

quaemen 3 Sonquas by ons daer Kruythoff in verblyden ende naer-

dat hy haer gevraecht hadde off sy de wech niet wisten nae de

revier, seyden van ja, dat sy hem in 5 daegen daer brengen souden,

maer wy andre costen sulcx niet wel gelooven, vreesden al dat van

de Namaquas uytgemaeckt waeren om ons te vervolchgen 't welck

oock sich soo daer nae vertoonden doch hy betroude haer veel toe

vastelijck meenende, dat hem niet bedrigen souden, liet haer alsoo

nedersitten en gaf haer wat te eeten ; naerdat sy wat gegeten hadden

versochten sy aen hem om roode mutsen, waerop hy haer elck een

roode rouaensche muts langde met een boschie coraelen en een mes

;

sy alsoo hier by ons dese nacht verbleven.

i) Ooien.

a) Draagooien.

3) Bequaemen.
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Den 21 do, als voors. braecken weder op, vergeselschapt sijnde

met dese Sonquas naemen onse cours i uyr S.O., doen veranderden

en o-ingen i'Aj uyr N.O., quaemen soo tegen een hooge bergh aen

marseeren, daer wy een weynich wormigh regenwaeter tusscheen de

klippen vonden wy af droncken endegenootsaeckt waeren om de

grootte hitte hier te rusten, hadden hier gants geen weyde ; alhier

wassen vreemde boomen den palmboomen gelijck sijnde; naer dat

nu de grooste hette gepasseert was, braecken weder op, neemende

onse cours N. vervolgden die soo v» uyr gaende alsoo op een hooge

bergh, daernae gingen i uyr N.0. alwaer wy dae boven quaemen

ende saegen geen paede, anders niet dan hooge bergen, gingen doe

noch I uyr N.N.0. daer wy by eenigh water en riet quaemen, alwaer

wy die nacht verbleven; desen achtermiddach liet Kruythoff 2 Son-

quas van hem gaen, seyde dat dassen en honinck souden haelen,

maer sy ^) niet weder gecoomen ; des nachts is de 3 Sonquas 2) oock

van ons wech geloopen by hem hebbende 3 honden die hy hadde

achtergelaeten.

Den 22 do. als voors. braecken weder op, naemen onse cours N.,

gingen soo 1/2 uyr, daernae veranderden en gingen 2V4 uyr N. t'

W. Doen vervolgden weder onse cours van N. IV4 uyr daer wy by

een klippe door de groote hette genootsaeckt waeren te verblyven,

41/4 uyr. hadden hier geen paede, noch weyde, noch waeter ; naerdat de hette

gepasseert was, begaeven ons weder op reys, vervolgden onse voo-

riege cours noch IV4 uyr, alwaer wy doe in een klipachtighe cloeve

quaemen, daer wy wat regenwaeter voor de beesten op de klippen

vonden ende voor ons groeven wy een weynich waeter maer hadden

hier geen weyde, soodat wy hier dese nacht verbleven.

Den 23 do. als voors. begaeven ons weder op reys, vervolgden

onse cours noch i uyr, quaemen weder by een weynich riedt en

regenwater, dat op de klippen stondt, doch vol jonge kickvorschen

en wormen sijnde ; alhier waeren wy genootsaeckt de beesten wadt

te laeten weiden, soodat wy hier ontpackten ende het resteerende

luyr. van den dach verbleven. Ondertusschen ging Kruythof heenen

ende gaf ons elck een weynich brandewijn, wandt wy die nacht

grootte koude geleeden hadden ; sulckx genooten hebbende nam hy
^- by hem en ging vorder vooruyt om een padt, mitsgaeders

weyde en waeter te soecken, quam soo des avondts weder by ons,

rapporteerde eenich reegenwaeter en weyde gevonden te hebben.

i) Sijn is weggelaten.

a) Bedoeld is : de derde Sonqua.
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Den 24 do. als voors. braecken weder op, gingen weder door

moyyelycke klippen en revieren al sonder paeden i uyrN. 'tVV.,

daernae keerden ons en gingen V4 uyrs W. coomende alsdan in een

saeck van klippege bergen, daer wy regenwaeter boven op een klip

vonden en onder aen de klip oock voor ons eenich waeter groeven,

maer hadden hier geen weyde, doch een uyr gaens N.O., gaende

hier vandaen stondt eenich gras, maer geen waeter, daer wy de

beesten heenen dreeven en lieten weyden, aensiende nu dat wy met

onse reys niet veel voorderen costen, dochte Kruythoffraedtsaem,

dat hier de beesten soude willen laeten ende met 8 man en 2 beesten

voorwaerts reyse, soo heeft hy daertoe 8 man uitgesocht, die hy

seyde, dat sich soude claer maecken om morgen vroegh met hem
te vertrecken, achterlaetende mijn Pilagius Wecheling ') als com-

mandeur om by ons ende by de beesten ende reesterende goederen

te blyven ; naerdat sy nu haer souden gereet maecken, gaf hy haer

broodt, alsmede ons oock ; als nue het broodt overgesien was, be-

vonden met kruymen en alles niet meer dan voor 13 dagen te heb-

ben, 't welck ons gesaementlijck niet wel behaegde, wandt hy aen

ons gesijt hadde, dat soo hy bequaemen wech vonden wel 10 dagen

wech blyven woude, doch wat hem seyde woude niet helpen, alhoe-

wel dat hem de swaere wech genochsaem voorgeleydt wierdt van

ons, die wij gepasseert waeren ende dat ons beter dochte raedtsaem i' * uy.

te sijn te keeren, wandt wy wynich victalie meer bevonden te hebben

en voor sieckte niet verseeckert waeren om de aermoede, die wy
geleeden hadden, alsmeede, die wy noch dagelijcks leeden ende

noch soude moete leyden, aengesien de grootte koude des nachts

ende hette des daeghs ende dat met soo slecht leelijck ende veelder-

handen waeter, alsmede stelden hem oock voor dat van ons achter-

laeten broodt oock niet wel verseckert waeren, want wy hetselve in

een kuyl gesteecken hadden, die van de Sonquas gegraven was en

dagelycx daer ontrent passerden het eynde van de Oliphantsrevier

doch coste niet helpen, soodat wy saegen, dat wy ons getroosten

moosten bevelende ons alsdan gesaementlyck Godt de Heere, die wy
hoopten dat ons wel bewaeren soude ende ons weder by de onsreige 2)

helpen ; terwylen dat sy nu doende waeren met gereetmaecken, qua-

men by ons 10 Namaquas aen die ons vervolchden ende sochten

gewaepent sijnde met enige assagayen, alsmede mennichte van py-

i) Pelagius Weckerlijn.

2) Unsrige, de onzen.

Linschoten XI.
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len en boogh ; by onsgecoomen sijnde vraegden waer dat wy hee-

nen wouden, waerop hy haer weder liedt vraegen, hoe verre dat

noch van de revier waeren, daerop sy seyden, dat wy maer weder-

keeren souden, want wy deselve niet vinden en souden, telden meede

weder veel dagh meer als vooren gesijdt, seyden oock, dat wy geen

water noch weyde souden hebben, noch ook geen paeden anders

niet dan grootte geberchte doch Kruyhoffhoopte noch al uytcompste

te vinden, presenteerde aen haer weder eenich cooper en coraelen,

dat sy hem de wech wysen souden, maer costen haer daertoe niet

bewegen, seyden dat hy met haer naer haer corael weder souden

trecken, alwaer sy hem boeken en schaepen daervoor woude geven,

en dat hy weder terugge soude keeren soodat hy nue saegh dat

hy niet voorder coste coomen, dieshalve was hy genootsaeckt dat

weederkeeren mosste, want sy ons niet verlieten, maer by ons ble-

ven ende hy coste sijn vooriege resolutie niet volbrengen om met de

8 man te vertrecken, want sy ons niet met vreede souden hier heb-

ben laeten blyven, maer wel de beesten eerstelijck daernae de goe-

deren soecken te ontneemen ende soo wy ons met ons 5 man, daer-

tegen hadden gesteldt, souden ons oock wel buyten twyffel aenge-

taest hebben, soodat wy daerover noch seer verblijdt waeren, dat

noch by malkanderen waeren, wandt als verdeelt hadden geweest,

soude onmogelijck een sijn van ons terechte gecoomen, aengaende

het landt, soo achter de Namaquas gepasseert is meede noch slechter

als vooren want sich hier grootte steenklippachtige bergen ver-,

toonen, alsmede gants geen gras ; het landt is dick begroyt met bos-

schys ende wilde naegelboomen ; aen den bergh wassen boomen

den palmboom geUjck, verneemen hier weynich gedierte anders

daen eenigen kliplooppers, maer houden sich hier in de dippen

grootte mennichte van dasse en coneynen, alsmede op het landt

veel haesen ; aengaende de waeterloopen, die betoonen haer soeter

als de andre gepasseerde, want wy hier noch geen brack waeter ge-

graeven hebben.

Den 25 do. *s morgens vroegh begaeven ons weder op reys, nee-

mende onse cours weder teruggewarts vergeselschapt sijnde met

voorgemelde Namaquas, naemen onse cours i/4uyrs O., mitsgaeders

een uyr S. t' O. en dan i uyr S. alwaer wy doe weder in de klipach-

tige cloeve quaemen, daer wy wat rusten, vonden daer noch op de

43/^ uyr. dippen eenich wormich waeter alsmede in de gegraeven kuyl eenich

dick wit waeter, dat wy droncken. Alhier begoste een van ons volck

genaempt sijnde Dirck Wessel zich heel inpotent te bevoelen, waer-
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over wy ons seer bedroefden, doch naedat de grooste hette gepas-

seert was begaven ons weder op reys, lieten hem met meester Pieter

een weynich vooruytgaen ende naedat hy ontrent >;. uyrgegaen was
begoste noch swacker te werden, soodat niet verder gaen coste, soo-

dat wy weder by hem gecoomen sijnde, hem vonden nederleggen

ende omdat het ons niet moylijck ') was hier te blyven, want wy
hier geen waeter of weyde op 2 a 3 uyren hadden, hebben wy hem
op een van onse beesten geholpen ende vervolgden onse voorge-

melde cours noch 2'A.uyrcoomende alsdan in een drooge revier daer

eenich water mitsgaeders riet was daer wy die nacht verbleven.

Den 26 do, omdat de voorgemelde persoon noch meerder ver-

swaeckte sill 2) geleegen.

Dên 2y do. ut supra doch begoste met voorgemelde persoon wat

te beeteren, van de middaegh waeren onse Hottentos naer de Nama-
quas corael gegaen, die tegen den avondt weder quaemen, seyden

by een huyschien geweest te hebben sijnde een buytenwacht waer

af sy de Namaquas die daerinne vernachte meede brachten, seyden

oock, dat sy in de andre corael geweest waeren, maer dat de Nama-
quas niet thuys waeren geweest ; naerdat dese gemelde Namaquas
nu by ons wat geweest hadden en den avondt naeckte is hy weder

vertrocken ende wy maeckten weder preperatie om op aenstaende

morgen onse terugge reys te vervorderen, als de nacht nu begost te

naecken, soo hadde ick de eerste wacht, dij 3) tijt nu gepasseert sijnde

ende mijn wacht geëyndicht, wierde afgelost van een van ons volcke-

ren genaempt sijnde Laurens Hoffman ; afgelost sijnde ende van

gansch geen onheyl weetende ging oock naer mijn rustpleck toe

nochtans was nauwlijx ter neder gelegen of de schildtwacht maeck-

ten een groot geluydt, want hy van de Hottentos bezet was, die sta-

digh op hem met peylen schooten ; wy sulckx gewach woorden meede

verbaest, sprongen op, doch alsoo de schildtwacht sijn geweer ver-

leyde soo wisten noch niet in 't eerste wat dat hem lette, daeroover

dat hy riep, want hy door grootte verbaesthijt niet coste soo ras ant-

woorden, doch soodrae wy by hem quaemen, riep hy dat hy aen sijn

mondt gequest was, waerop wy ons geweer loosten, maer doordien

het heel doncker ende regenachtigh weder was, costen niet sijn 4)

1) Lees: mogelijck.

2) Still.

3) Lees: die.

4) Sien.
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waer ofte wadt volckeren het waeren doch schootten noch hefftigh

op ons, soodat wy weder geloost hebbende geen pylen meer vernae-

men, maer Pilagius Wechlingh i) wierdt met het opreysen van voor-

gemelde mitsbaer in sijn slincker borst geschooten, welcke wonde

door M. Pieter niet coste gegrondet worden, soodat altemael vrees-

den dat hy ons afgedanckt hebben ; voorgemelde persoon, te weeten

Dirck Wessel wierde oock geschootten door sijn been welcke peyl

M. Pieter door het been heen trock. Dirk Rootkoop keech =) oock

een dewelcke op sijn ribben afstott en 't welck ongeluckons niet wel

behaegden, doch costen daer niet toe doen, want deze schergie 3)

soodrae wy weder geschootten hadden gedaen was, hielden soo het

resterende van de nacht met ons allen de wacht maer costen niet

verneemen ; wadt aengaedt de pylen daer sy mede schootten waeren

van de punten van steen gemaeckt luyt 4) monster soo wy mede

brenge.

Den 28 do. 's morgens vroegh braecken weder op, begosten de

beesten te packen neemende een bequaem beest voor Pilagius want

hy seer swack was om hem daerop wech te voeren, terwylen wy nu

weder packten, quaemen weder van de Namaquas 8 man by haer

hebbende eene vrouwe gemonteert sijnde met eenige assagayen,

brachten meede twee lammeren, eenen groote bul en eenen rooden

draeghos dewelcke sy aen ons presenteerde te verruylen ende naer-

datte sy van ons gehoort hadden, dat wy te nacht waeren aengetast,

gingen synaer de voedtstappen sijn s) waer dat deselvige persoonen

geweest waeren doch lieten haer gantsch onweetende daer afdunc-

ken seyde dat door haer niet gepleecht was maer mosten Sonquas

geweest hebben, doch wy ruylden van haer de beesten en schaepen

ende sulckx gedaen sijnde gaeven haer elck noch een pijp toback

ende gingen soo weder op reys, naemen onse gepasseerde passagie

weder soodat sy ons verleten ende naer haer corael gingen, maer
hoe onwetend sy haer hielen soo costen nochtans niet geloven ofte

sy hebben sulck ingesteldt, wandt de Sonquas die hier leggen mede
buyten wachten van haer sijn want sy oock voor haer dassen ende

andre vellen bereyden en maecken soodat wy oock meenen sy niet

alleene quaemen om de beesten te verrylen maer meest om te sien

i) Pelagius Weckerlijn.

2) Kreech.

3) Charge.

4) Duits: laut = overeenkomstig.

5) Sien.
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of daer eenich van ons volck gebleven waeren, vvandt sy ons wel bc-

saegen, 't welck haer misluckten; naerdat sy nu van ons vertrocken

waeren, maerseerden wy oock heenen, neemende de cours S. t' O.,

gingen soo iv.. uyr mitsgaeders noch "2 uyr S. daer wy doens weder

op onse rustpleck quaemen, daer wy den 21 deser geweest wae-

ren, alwaer wy ten aensien van de grootte hette, alsmede de gequeste

genootsaeckt waeren te rusten; naerdat de grooste hette gepasseert

was, braecken weder op, maer door Dirck Wessel sijn been begost te

verslimmeren, soodat quaelijck voort coste, doch alsoo de passagic

hier heel moyelijck was, soo costen hem noch op geen beest sctten

is derhalven noch te raet gegaen, maerseerden soo souties ^) heenen,

naemen onse cours i uyr S.S.W., noch i uyr S.W., mitsgaders '.uyr

S., coomende alsdan weder met groote moyte weder aen een dip-

pen daer wy den 21 deeses des middaghs waeren geweest, vonden

daer 8 Sonquashuysen, mitgaeders vrouwen en kinderen alsmede

een van de Sonquas, die van ons wechgeloopen was, dewelcke heel

vervaert wiert, doch deden hem niet noch stelden hem sijn foute niet

voor, gingen soo een weynich van de huysies afop een vlaeckte, daer

wy ontpackten, sulcx gedaen sijnde, saegen de andre Sonquas oock

aencoomen, maer doe sy ons in 't gesicht kreegen, naemen sy oost-

waers de vlucht tegens een bergh aen, daer sy vergaerderen, dorsten

naer haer huyssiens niet coomen, daer quaem oock een van de

buyttenwacht der Namaquas by haer huyssies, welcke die nacht by

haer verbleeff, doe het nu doncker was quaemen eenige van de

Sonquas van *t geberchte naer haer huyssies, naerdat sy saegen dat 4'/4 uyr.

wy haer niet moeyden, wy setten die nacht geduerigh 3 schitwach-

ten «) uyt omdat wy soo veel te beeter al onheyl voorcoomen sou-

den en omdat wy op haer huyssies sooveel te beeter acht soude

nemen wandt Kruythoofif geresolveert was haer met den daege-

raedt te verrassen, ende alsdan met deselve met haer weder toe te

meeten, daermeede hy presommeerde sy ons toegemeeten hadden
;

als nu de dageraet aenquaem, docht ons niet raedtsaem, dat sulcx

deden, seyden dieshalven, tegens hem, dat ons sulcx niet geraeden

dochten, want wy van geplechde faute niet verseeckert waeren dat

door haer geschiet soude sijn, alsmeede, omdat wy met de gequeste

belaeden waeren, want wy niet meer als 2 beesten packen costen,

die het goet droegen, omdat 2 beesten ombequaem waeren om te

i) Souties = zoetjes.

2) Schildwachten.
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draegen ende 2 beesten moosten houden voor Pilagius en Dirck

Wcssel I) been die wy anders niet voort oosten crygen, alsoo de pijn

van Dirck Wessels been sich daegelijck vermeerden alsmede opdat

wy op geen open passagie waeren maer hier tusschen grootte ge-

berchte sijnde alsmede omdat wy vreesden dat soo haer dooden

ende wy weder op de Namaquas passagie quaemen, dewelcke wy

niet oosten voorby passeeren, wy dan lichtelijok van haer weder

souden aengetast woorden, want dese Sonquas haere buyten wach-

ten sijn alsmede, soude ons altijt aenvechtinghe hebben moeten

vermoeden, 't sy van andre Sonquas alsmeede Creocriquas en alsoo

ons dochte wy al schaede genooch hadden om van onse terugge

reys verhindert te sijn, soo vonden raedtsaem dat wy voor sulcke

ongeluck te verhoeden sulox niet beginnen moosten 't welck hem

voorgesteldt hebbende, packten en vervorderden ons reys, vonden

hier een weynich wormich stinckent waeter.

Den 2Q do. als voors. braecken weder op scheyden soo met

stilheyt van de Sonquas naemen onse cours IV2 uyr S.W. doen ver-

anderden gingen i uyr N.W., doen weder i uyr S.W., quaemen

doens ter plaetsen daer wy den 19 deser geweest waeren, daer wy
een weynich rusten, groeven weder wat waeter ; naerdat wy V2 uyr

gerust hadden, quaemen 2 Namaquas van de buytenwaoht by ons

brengende meede doenmaels de capitayn van de Creoeriquas met

noch 2 van sijn volckeren, alsmeede hadden de Namaquas eenige

kalven, die sy verruylden wouden maer omdat wy geen cooper meer

hadde ende sy daervoor geen ooraelen begeerden hebben selvigie

van haer niet verruylt ; de oapitay 2) van de Cregerques seyde dat

van meenige was met ons terugge te treoken heel verstoort sijnde,

dat sulcx ongeluck gehadt hadden. Rapporteerden oock dat onse

volckeren by odase 3) waeren geweest om beesten te ruylen ; naer-

dat wy nue wadt gerust hadden, braecken weder op, vergeselschapt

sijnde met dese capitayn en een van sijn volck doch de Namaquas

sijn naer haer woonplaets vertrocken ; naemen onse cours V2 uyr

S.0. en dan ^k uyr S., coomende weder in een cloof, daer wy doens

674 uyr. onse cours i uyr S.S.W. naemen daernae gingen weder i uyr S.t*W.,

passeerden soo tusschen de 7 bergen, totdat wy op onse oude rust-

plaets quaemen, daer wy den 1 1 deser geweest waeren alwaer wy

i) Lees: Wessels'.

2) Lees : capitayn.

3) Oedasoa.
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sijnde op een corael daer de Namaquas eertijts gelegen hadden onsc

nachtrust naemen, vonden hier noch wat waeter.

Den jo do. als voors. braecken weder op, naemen onse cours

I V2 uyr S. sijnde doens weder by de klip, daer wy den 1 1 deses 's mid-

daeghs geweest waeren, maer vonden daer geen waeter, soodat wy
onse voorgemelde cours noch 2 uyren vervolgden, daernae veran-

derden en gingen i uyr S.S.O. coomende alsdan weder ter plaetsen

daer wy den 10 deses 's naechts laegen, saegen eenige elande, von-

den hier in onse gegraeven kuyl veel waeters, doch heel salpetrich

maer aengesien de grootte hette soo waeren genootsaecktselve wae-

ter op te koeken ende voor de dorst te genitten ; alhier wierdt Dirck 9 uyr.

Wessel sijn been meerder geopent, want de Matrie ^) naer beneden

toe saeckten ; wy proviederden ons hier oock met sout 't welck hier

in de drooge revier groeit ; naerdat nu de grooste hette gepasseert

was, braecken weder op, naemen onse cours i '/•.. S. en dan 2 uyr S.S.O.

doen gingen weder i uyr S. coomende alsdan met den avondt weder

op onse oude rustplaets daer wy den i o do. 's middaghs rusten, hoop-

ten hier wadt waeter op de klip te vinden, 't welck ons mitslucktcn,

nochtans waeren genootsaeckt hier dese nacht te verblyven ; heden

alhier geen waeter noch weyde.

Den ji do. 's morgens voor daege braecken weder op, vervolgden

onse voorgemelde cours noch i uyr, daernae gingen V4 uyr S.S.O.,

doen veranderden en gingen :>
, uyr S. t' W. ; daernae gingen weder

I uyr S.S.O. noch V4 uyr S.0. mitsgaeders i Vj uyr S. t' O ; doen keer-

den ons en gingen V2 uyr W. t' S. coomende alsdan weder by deSon-

quascorael, daer wy weder in de put eenich wormich water vonden

alwaer wy ten aensien van de grootte hette rusten ; saegen hier veel

wilde esels, daernae braecken weder op, begonnen onse cours S.O.,

daernae gingen weder een uyr S.0. t'S., noch Vi uyr S.S.O., dan

noch Vj uyr S.O. coomende alsdan ter plaetse daer wy den 9 deser

's middaghs waeren geweest, sijnde een grootte, holle klippc, die

wy de paerdestall noemde, vinden hier eenich brack stinckent wae-

ter, soodat wy hier deese nacht verbleeven.

Ady p^o^ January 's morgens vroegh braecken weder op, gingen

•V4 uyr S.t'O. noch 2 uyren S.S.O., doen noch V, uyrs S.O. 't O. coo-

mende alsdan weder ter plaetsen daer wy den 8 passado 's nachts z'/.- "yr-

gelegen hadden, vonden hier weder eenich brack Icelick waeter,

't welck wy coockten en droncken en bleven hier wat rusten, daer-

x) Materie, vuile stof.
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naebraecken weder op, nacmenonse coursS. t* O., gingen soo iVi uyr,

noch Vo uyr S.O. en dan ^V. uyrs S., alhier bleeff een van onse ossen

leggen, genaempt sijnde de begijn, die heel afgemasseert was en niet

meerder voort cooste, gingen alsoo noch IV2 uyr S.O. ende alsoohet

heel doncker wierdt, waeren hier genootsaeckt onder een klipach-

tige berch ons rustplaets te neemen, hadden hier noch waeter noch

weyde.

Den 2 do. als voors. braecken weder op doch Kruythoffsondt onse

Hottentos weder terugge om te sien of sy het beest weder wat voort

costen becoomen, soodat wy onse voorgemelde cours noch V2 uyr

vervolchden, coomende alsdan ter plaessen, daer wy den 8 passato

's middaeghs rusten, maer vonden daer geen waeter, soodat wy ver-

anderden en gingen ^'2 uyr S.W. 't S. noch, '/s uyr S. en dan ^^ uyrs

S.W., doens noch i uyr S. en i uyr S.S.W., coomende alsdan weder

by het schoone waeter der Oliphantsrevier daer wy ons dorst wadt

laefden, daernae gingen noch V4 uyr S. coomende alsdan weder op

4'/, uyr. onse oude rustplaes, daer wy den 8 passato waeren vandaen getroc-

ken, alwaer wy ons begraeven goedt noch wedervonden, daer wy
ons seer in verblijden. Van dese middaegh is de capitayn van de

Cregeriquas weder nae sijn corael vertrocken, die sy seyde noch |
reysens van hier gelegen te sijn, alsmeede quaemen onse Hottentots

weder by seggende dat het beest niet voort coste coomen, hadden

hetselve ontrent 3 Vs uyr van hier in een soute valye moeten verlaeten.

Den j do, ter couse ^) van onse patiënten still geleegen.

Den 4. do. ut supra.

Den s do. ad idem hier houden haer oliphanten die van ons daege-

lyckx gesien wierden.

Den 6 do. 's morgens vroegh braecken weder op, naemen onse

cours S.S.O.S. volchden die soo i uyr en dan vh uyr S.O., noch V2

41/, uyr. uyr O.S.0. coomende alsdan in een seeckere valye naest de Oli-

phantsrevier, daer wy ten aensien van onse patiënten alsmeede de

grootte hette genootsaeckt waeren te rusten ; daernae braecken we-

der op, naemen onse cours V2 uyr S. t' O., coomende alsdan weder ter

plaetsen, daer wy den 27 November 's nachts gelegen hadden, alhier

waeren weder genootsaeckt om te blyven, want wy hier bequaeme
plaetse dochte te hebben om te vissen, maer door de haerde zee-

windt, die tegen den avondt op stondt, mitsluckten ons sulcx soodat

wy byleggen mosten.

i) Oorzake, ter wille.
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Den 7 do. als voors. naemen onse cours i uyr S.S.0. alwaer wy

eenige haertebeesten elanden alsmeede eencn schoonen grootcn

bock gewaer wierden, dewelcke soo door een van onse gejaecht

wierdt, dat hy los op ons quacm aenloopen, soodat wy deselve schoo-

ten sijnde gesaementlijck daerover seer verblijdt, wandt wy 't sec-

dert dat wy naer de Namaquas gegaen waeren grootten honger en

dorst uytgestaen,^) mitsgaeders grootte hette des daechs ende koude

des nachts, wandt wy gedurigh onder den blauwen hemel slippen, 21 . uyr.

soodat wy nauwelijckx meer voort coosten, dcshalven hoopten ons

hier meede weder wat te verquicken naem hem en packten hem op

de beesten en gingen noch i uyr S.0. mitsgaeders i'j S. coomende

alsdan ter plaetsen daer wy den 26 November gelegen hadden al-

waer wy ons randevou naemen.

Den 8 do, als voors. naemen onse cours S.S.0. mitsgaeders

S.O.t'S., gingen soo 2'A: uyr coomende alsdan ter plaetsen daer wy
den 21 November *s middaghs gelegen hadden, doch alsoo het noch

wat vroegh was, dochte Kruythoff niet raedtsaem te sijn alhier te

verblyven, soodat wy voort maersseerden, naemen onse cours noch

V2 uyr S.0. en dan V2 uyr S.S.0. alwaer Pilagius heel flauw wiert

van gaen, soodat qualijck meer voort cooste, doch Kruythoff hier

niet geerne willen blyven, seyden dat soeties souden trachten te

volgen ende sooveel te doen als mogelijck waere, soodat wy ons

voorgemelde cours noch i uyr vervolchden, mitsgaeders '/.• uyr

S. t'W. coomende alsdaen weder in de schoone valye daer wy den 20

November 's nachts geleegen hadden alwaer Pilagius en Johannes

Dorhaegen ons weder by quaemen, heel vermoyt sijnde ;
naerdat 8 uyr.

nu het heeste van den dach bynae gepasseert was resolveerden

Kruythoff weder te vertrecken, soodat Pilagius en Dorhaegen ge-

nootsaeckt waeren vooruyt te gaen ; i uyr ontrent daernae braecken

wy oock op, naemen onse cours S.O.t'S. vervolchden die soo met

grootte moyten aengesien de diep sandigen wech ende swackheyt

onser leeden noch 3 uyren, coomende alsdan ter plaetse, daer wy

den 19 November 's nachts laegen, alwaer wy onse patiënt vondten

leggen, heel swack ende vermoyt sijnde van 't gaen ende alsoo wy

den 19 November hier schoone visch gevangen hadden ende onse

bock begost te minderen soo waeren nooch genootsaeckt wat te

visschen daer de Heer ons oock in seegende, soodat wy hier dcsc

nacht verbleven.

i) Het woord „hadden" moet erbij gedacht.
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Den g ditto als voors. braecken weder op want Kriiythoffcoste

niet resolveeren hier te blyven en wat te verversehen, omdat wy
hier noch geen Sonquas vernaemen, soodat onse patientie ï) ge-

nootsaeckt waeren te volgen, gingen soo V4 uyrs S.S.O., hier pas-

seerde door dese revier, daernae gingen IV2 uyr S.t'0., passeerden

docns weder door de Oliphantsrevier daarnae gingen V2 uyr S.S.O.

sijnde alsdan weder by voorgemelde revier daer wy genootsaeckt

waeren te rusten, want Pilagus niet beeterde maer ergerde, soodat

31/^ uyr. hy heel swack was ; naerdat nu de grooste hette gepasseert was,

begosten weder te packen, alwaer ons 2 Sonquas by quaemen,

meede brengende een weynich honich, die Kruythoff van haer

ruylden ende vervolgden soo onse voorgemelde cours noch i uyr

coomende alsdan ter plaetse daer wy den 1 8 November 's nachts

gelegen hadden alwaer wy brant stichten maer costen geen Sonquas

meer verneemen, soodat wy hier de nacht verbleven.

Den 10 do. als voors. naemen onse cours i\k uyr S.S.O. , coomende

11/2 uyr. alsdan weder ter plaessen daer wy den 18 November 's middaghs

rusten alwaer wy hoopten Sonquas by ons te becoomen soodat wy
weder brandt stichten ende het resteerende van den dach hier ver-

bleven maer vernaemen geen Sonquas.

Den II do. als voors. naemen onse cours Vs uyr S. daernae

gingen 2 uyren S.t'0. en S.S.O. coomende alsdan weder by de

Oliphantsrevier daer wy door ende over gingen, daernae gingen

noch I uyr S. coomende alsdan ter plaetse daer wy den 1 7 Novem-
ber 's nachts laegen, alwaer ons 3 Sonquas by quaemen, meede

brengende een weynich honich, daernae braecken weder op, ver-

volgden onse cours noch i V2 uyr, [coomende alsdan ter plaetsen

daer wy den 17 November 's nachts laegen alwaer ons 3 Sonquas

suyr. by quaemen meedebrengende de een weynich honinck, daernae

braecken weder op, vervolgden onse cours noch IV2 uyr] *) coomen-

de alsdan ter plaessen daer wy den 17 November 's middachs laegen,

alwaer wy ons rendevou naemen ; voorgemelde 3 Sonquas bleeven

dien dach ende nach by ons en begosten op verscheyden plaessen

te vieren. 3)

Den 12 do. still gelegen, verhoopten hier wel meer Sonquas te

becoomen, als sy ons maer eerst vernaemen soodat Kruythofifresol-

1) Patiënten.

2) Het tussen
[ ] is door de compagniesklerk te veel ingevoegd, toen hij bovenstaande

kopie maakte.

3) Vuur te maken.
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veerden hier een dach of twee still te leggen om wat te ververschen

want wy soo swack wacren, dat qualick meer voort costen, tegens

den avondt sijn voorgemelde Sonquas weder by ons gecoomen,

meedebrengende eenige Cocoquas ende Cregeriquas, die by haer

hadde 2 oude schapen ende 3 dore lameren dewelcke Kruythoff

voor een weinich toeback van haer ruylde.

Den IJ do. Ut supra van deesen morgen sijn voorgemelde persoo-

nen weder vertrocken, quaemen ons weder 4 andr ^) Sonquas by doch

alsoo hier by de Sonquas de grootte coraelen leggen soo connen

daer weynich verversingh af becoomen want dese coraelen het al

verslinden.

Den 14 do. braecken weder op, naemen onse cours V2S., mitsgae-

ders I uyr S. W. t' S., daernae naemen onse voorgemelde cours noch

2V2 uyr coomende alsdan weder dicht aen de revier ter plaetsen dacr 4 uyr.

wy den 17 November 's nachts laegen, alwaer wy de nacht verblee-

ven, creegen hier eenige Sonquas die ons een weynich honich en

waeter uyt geluck brochten.

Den 75 do. als voors. naemen onse voeriege cours noch 3 uyren,

coomende alsdan weder by een moras daer wy een weynich rusten,

creegen weder eenige Sonquas die ons met honich versaegen, daernae

braecken weder op, vervolgden onse cours noch 2 uyren coomende 5 uyr.

alsdan ter plaetse daer wy den 3 November 's nachts laegen, vonden

onse goedt 't geene soo in de aerde begraeven hadde altemael, maer

tot ons leetweesen bevonden onse speek en gedrochde haertevlees,

dat wy soo lange gespaert hadden niet meer dan ontrent ^ eenich

rantsoen afgehadt hadden in de eerste uyt reys van den gedierte

onder de klippe van daer gehaelt te sijn, want Kruythoff hadde

hetselve onder een holle klippe aen 't geberchte laeten steecken

ende 't scheen hy het niet wel hadde laeten bedecken, soodat het

van een gedierte gegetten is en geconsumeert, kreegen hier weder

veel Sonquas en Sonquas vrouwen, die ons met honinch versaegen.

Den 16 do. als voors. naemen onse cours S. mitsgaeders S t'VV.

vervolchden die soo ryckelijck 2 uyren coomende alsdan ter plaet-

sen, daer wy den 1 1 November 's nachts laegen, alwaer wy ons

rendevou naemen. Sonden 4 ossen dadelijck weder terugge die de

waegen doens weder haelden, die hier een weynich van daen begrae-

ven lach, kreegen wel weder Sonquas maer hadden weynich honich, auyr.

's avons quam ons een van de serdienemans =) oock by.

x) Lees: andre.

3) Saldanhars.
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Den 77 do, als voors. laeden onse waegen en spanden de beesten

ende alsoo ons een os ontbrack, soo naemen wy de os die wy van

de Namaquas geruylt hadden, die hem daertoe heel bequaem h'et

aensien, 't welck ons wel behaegden, gingen soo een weynich S.W.

totdat wy aen 't geberchte quaemen, alwaer wy onse cours S. nae-

men, vervolchden die soo 3 V4 uyr coomende alsdan ter plaetse daer

wy den 9 November 's nachts geleegen hadden alwaer wy wat

rusten ; hier quaemen ons serdienemans ^) by, brachten ons weder

7 dorre laemmeren die Kruythofïf voor wynich toback van haer

ruylden, alsmeede quaemen ons eenige Sonquas by meede bren-

4 ^'\ uyr. gende eenige uygentches 2) ende honich daernae braecken weder

op, vervolgden onse laestgemelde cours noch i V2 uyr ende alsoo de

passagie van desen dach heel diep sandich en vol molgaeten was

ende oock seer heet, soo costen niet verder coomen, soodat wy hier

aen de revier in een groene valye hebbende een clijn spruytendt

reviertien achter ons onse nachtrust naemen, alwaer ons weder

eenige Sonquas by quaemen, meede brengende een weynich honich

alsmeede quaemen ons eenige Odasoas volck by meede brengende

eenige dorre lammeren ende alsoo de waerdye derselver niet veel

was ende sy daer veel meer als de andre genootten hadden voor

begeerden heeft hy maer 3 lammeren van haer geruylt voor een

weynich toback.

Den 18 do. als voors. vervolchden onse laest gemelde cours noch

I uyr en dat met grootte moyte aengesien de moeijelycke passagie

coomende alsdan ter plaetse daer wy den 9 November van daer sijn

I uyr. getrocken, alwaer wy ons randevou naemen ; hier creegen weder

eenige Sonquas, die ons een weynich honich brachten, alsmeede een

leevende steenbockien 't welck Kruythoff voor een bossie coraelen

ruylden, hadden hier oock 2 serdinismans by ons die haer hier by de

Sonquas op hielde.

Den ig do. still geleegen, ondertusschen vondt Kruythof raedt-

saem om naer de cloof toe te gaen ende de bosches wech te branden

'twelck hy oock deede, meedeneemende 2 man alsmeede eenen ouden

Sonquas capytayn, dewelcke ons 's achtermiddags weder by quaem
en kreegen meede van deese dach eenige Sonquas die ons wat honich

brochten ; de voorgemelde 2 serdienemans sijn van deesen avondt

van ons vertrocken gaende weder terugge naer de Sonquascorael die

ontrent 2 uren van hier terugge waerts geleegen was ende naedat

x) Saldanhars.

2) Afrikaans uien, is : bollen van planten.
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het nu begon avondt te worden ende onse broodt dach al ^ verloo-

pen was, soodat het ontfangene geconsumeert was, soo sprack ick

Kruythoffaen, waerop hy dadelijck resolverde het resteerende broodt

altemael te parteeren 't welck geschiede ; naedat het nu geparteert

was, bevonden niet meer met kruymen en alles dan voor de man

te hebben, soodat wy ons daermeede moosten getrosten.

Den 20 do. 's morgens vroech braecken weder op, een van ons

beesten genaempt sijnde de witrugge heel kreupel van vermoytheyt

was, soo hadden gaerne den bul van de Namaquas in de waegen ge-

haedt maer wat moyten dat deeden costen hem niet temmen soodat

wy genootsaeckt waeren voorgemelde os noch te gebruychen, ver-

volgden alsoo onse voorgemelde cours noch i uyr ende dat met groot-

te moyte en aerbeyt alwaer wy tegens klippen quaemen, soodat wy
genootsaeckt waeren uyt te spannen en ons goedt boven te draegen,

'twelck wy oock deden, ontlaeden alsoo de waegen en droegen ons

goedt een groot Vi> uyr naer booven toe coomende alsdan ter plaessen

daer wy den 4 November 's nachts laegen, hadden oock noch 2 a 3

Sonquas by ons dewelcke ons wat hulpe draegen, welcke Sonquas wy
oock van ons eygen toeback daervoor mosten contenteren. Sulckx

gedaen sijnde gingen weder by de waegen spanden in en kreegen die

met grootte moyte van gedurich heffen en schuyven ende uyt en in-

spannen noch tot onse rustplaets; dacrgecoomen sijnde bevonden

naeby een uren te sijn, soodat wy wat aeten creegen, hier eenige Son-

quas die ons 4 a 5 dassen met een weynich honich brachten doch sijn

altesaemen weder vertrocken, soodat wy oock op braecken, naemen

onse cours W, die wy soo i uyr vervolgden, coomende alsdan op de

hoogte van een seeckere grootte cloof alwaer ons Odasoe soon met

een van sijn volck rescontereerden, meedebrengende 2 dorre lam-

meren, raporterden sijn corael hierover in 't westen gelegen te sijn
;

alhier waeren weder genootsaeckt uyt te spannen ende ons goedt

weder van dit style vreeslycke geberchte af te draegen 't welck wy 21/- uyr.

deden, droegen ons goedt af sooveel wy costen totdat het doncker

wierdt en den avondt ons overviel, lieten de waegen met noch eenich

slecht goedt booven staen want wy soo altesaemen vermoyt waeren

dat qualijck meer een voort coste ; de 2 Hottentos droegen oock een

dracht of twee van Odasses volck die wy weder van ons eygen daer-

voor moosten contenteeren soodat wy hier beneeden aeneenspruy-

tent reviertien onse nachtrust naemen.

Den 21 do. 's morgens met de sonne opganck begaeven ons weder

op het geberchte om de waegen af te haelen, booven gecoomen sijnde.
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hebben wy die V-j ontsloept ende alsoo hier dese passagie veel steylder

doch soo klipachtigh niet was als die wy voor deesen opgegaen wae-

ren, soo vondt hy raedtsaem, dat wy hem hiersoetties souden aflae-

ten, maeckten soo aen elck gedeelte een touw van ontrent lO a 12

vaeni lengte, sloegen dat om dippen en bosches, naedat bequaemste

costen ende vierden alsdan weder uyt, martelden alsoo tot over mid-

dach toe; beneeden gecoomen sijnde verblyden ons noch dat nie-

mandt van ons beschaedicht was want sulcx lichtelijck had cunnen

geschieden, want de waegen somtijts door de steylte wel 2 a 3 mael

rontom viel en weder in het touw bleefhangen, gingen alsoo nae onse

rustplecht, alwaer wy een weynich aeten ende voorts dien dach hier

verbleeven ende alsoo Odasoes volck weder geresolveert waeren naer

haer corael te vertrecken, soo heeft Kruythoff de 2 dorre onganse

lameren voor een weynich toback van haer geruylt.

Den 21 do. 's morgens vroegh braecken weder op, naemen ons

cours I uyr S. en dan 2 uren S. t* O., coomende alsdan ontrent onse

oude rustplaes in een valye, daer wy den 3 November 's nachts lae-

gen, alwaer wy onsen ouden Sonquas capytayn met noch 2 andre

vonden, hadden een weynich honich, hadden hier de bosches op ver-

scheyden plaessen teegens onse compsts in brandt gestoocken 't

welck ons veel voordeel deede, daernae braecken weder op, gingen

I Vs uyr S. t' W., coomende alsdan met sonnen onderganck ter plaetse

daer wy den 2 November 's morgens onse beesten ontrent i uyr lie-

ten weyden ; alhier resconteren wy 3 reynosters, die voor ons op de

passagie in de boschies laegen, doch als hy ons geluyt gewaer wier-

den, begaeven haer aen *t vluchten, sijn alsoo hier deese nacht ver-

bleeven.

Den 2j do. als voors. vervolgden onse laestgemelde cours noch i

uyr en dan weder i uyr S. coomende alsdan onder hoechte daer wy
een weynich waeter vernaemen alwaer wy ten aensien der vermoyt-

heyt der beesten als oock de groote hette ons tot ruste begaeven,

daernae braecken weder op, vervolchden ons cours noch 2 uyren

coomende alsdan ter plaesse daer wy den i November 's middaghs

rusten, alwaer wy die nacht verbleeven, alhier verlieten ons weder

voorgemelde Sonquas ende gingen voor uyt.

Den 24 do. als voors. naemen onse cours S.S.W. gingen soo 21/2 uyr,

coomende alsdan by eenige Sonquashuyssies daer wy een weynich

honich ende eenige dassen ruylden, daernae hebben onse cours noch

Va uyr vervolcht, coomende alsdan ter plaesse daer wy den 3 1 Octo-

ber 's nachts laegen ; hier hebben weder eenige Sonquas by ons be-
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coomen, brachten eenigh honich alsmeede quaemen ons hier veel 6 uyr

Serdienios by denen corael hier ontrent 2 grootte uren vorwaerts

geleegen was, daernae braecken weder op, vervolchden ons cours

noch 3 uren, passeerden voorby voorgemelde corael coomende op
onse rustplaets daer wy den 3 October 's middaeghs laegen, alwaer

wy onse nachtrust hielden, brachten ons voorgemelde serdienies

weder eenige dorre laemmeren alsmede een oudt dorr beest maer
alsoo hy daer te veel voor begeerde soo heeft hy maer een dorr lam

van haer geruylt voor een weynich toback; hier waeren oock Son-

quashuyssies van dewelcke Sonquas wy eenige voegelstruyseyeren

ende honich ruylden.

Den 2S do. als voors. naemen onse cours S. gingen soo i uyr, al-

waer ons voorgemelde Serdinies volchden, meede brengende eenen

bonten os, die hy van haer voor 4 koopere kettingen ruylden met

een weynich toback, daernae gingen 1/2 uyr O. t' S., paesseerden soo

door een morasz, daernae vervolgden onse voorgemelde cours noch

I uyr mitsgaeders V2 uyr S. W. t' S., doen veranderden en gingen V4

uyr N. t' W. coomende alsdan by een clijn reviertien daer wy rusten
;

hier brachten ons de Serdinies weder eenige lameren, maer hebben

geene geruylt, kreegen oock weder hier Sonquas by ons die ons 43 < uyr

eenich honich brachten en sijn weder altesaemen vertrocken, wy
braecken oock op, naemen onse cours S. W. t' S. die wy i v^ uyr ver-

volchden, paesserden soo door 17 a 1 8 revieren, die gepasseert sijnde

hebben wy hier onse nachtrust genoomen, wierden van de nacht tot

tweemael toe de leeuw ontrent onse rutsplaes ^) gewaer saegen oock

deesen dach veel haertebeesten en oock renosters.

Den 26 do. als voors. naemen onse cours S.S.W. gingen soo 2 uyren

mitsgaeders 2 uyren S. W. t' S. coomende alsdan aen de cleyne

berchrevier die wy passeerden ende rusten alhier brachten ons weder

de Serdieniesmans eenige dorre lameren alsmeede voogelstruyseye-

ren en een oude dorre koe maer hebben selvigeniet geruylt, ruylden

eenige eyeren alsmeede ruylde Kruythofif 2 dorre lameren voor een 4 "y

weynich toback kreegen hier oock weder eenich honich van de Son-

quas uygentches quaemen ons oock eenige capitayns van Odasoes-

corael raporteerden deselve hiermeede ontrent geleegen te sijn ende

als ons de hette tot 6 uren savons by bleefïf soo coosten niet vorder

coomen sijn alsoo hier dese nacht verbleeven, saegen desen ochtent

een grootte trop haertebeesten alsmeede wilde paerden en 3 ry-

nosters.

x) Rustplaats.
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Deji ^7 do. als voors. naemen onse cours S.W. gingen soo ruym

3»'2 uyr. Vk uyr, passeerden soo door de grootte berchrevier daer wy weder

wat rusten creegen, hier weeder 5 Serdinies by ons, die ons een wey-

nich honich brachten daernae braecken weder op naemen onse cours

S.W. t'S., gingen soo 2 uren ende alsoo het avont was waeren ge-

nootsaeckt hier te blijven hadden hier eenich brack waeter, saegen

hier oock een grootte trop hartebeesten alsmeede 2 leeuwen die daer

paesseerden doch als sy ons gewaer wierden gingen aen 't vluchten.

Den 28 do. als voors. vervolgden onse laest gemelde cours Va uyr

doen gingen weder 2 uyr S.W. mitsgaeders S.W. t* S. coomende als-

dan onder Rybeckx casteel ^) by een cleynrevierthien daer Odasoes

corael gelegen is geweest, daer wy ons rustplaets naemen, daernae

bracken weder op vervolchden onse laeste gemelde cours Vs uyr, pas-

seerden soo over 't geberchte van Rybecks casteel, boven gecoomen

5Vs uyr. sijnde veranderden en gingen i uyr N.W. coomende als ter plaetse

daer wy den 26 October *s middaegs rusten, groeven daer noch

eenich waeter maer alsoo daer gantsch geen weyde waeren genoot-

saeckt weder wat vorder te gaen gingen alsoo noch V2 uyr vorder,

neemende onse cours S.W. t'W. coomende alsdan by eenich riet

daer wy onse nachtrust naemen ende alsoo wy hier geen waeter cos-

ten becoomen hebben het waeter van voorgemelde rustplaets ge-

haelt saegen hier by onse rustplaets oock eenige hartebeesten.

Deti 2g do. als voors. vervolgden onse laest gemelde cours noch

Vs uyr mitsgaeders i V2 uyr S.S.W. coomende alsdan ter plaetssen

daer wy den 25 October 's nacht laegen maer vonden daer waeter

noch weyde, soodat wy genootsaeckt waeren verder te gaen gingen

alsoo noch IV2 uyr S.W. coomende alsdan ter plaetse daer wy den

4V2 uyr. 25 October voor de middach een weynich rusten, vonden hier noch

eenich gras en waeter soodat wy hier weder wat rusten, saegen desen

morgen verscheyde troppen haertebeesten, daernae braecken weder

op, naemen ons cours S.W. t* W., die wy soo i uyr vervolchden

coomende alsdan ter plaessen, daer wy den 24 October 's nachts

laegen, alwaer wy 4 rynosters in de boschies by onse rustplaets ver-

naemen maer naedat wy een schoot gedaen hadden sijn sy gevlucht

saegen oock elanden, sijn alsoo hier deese nacht verbleven.

Den jo ditto als voors. vervolgden onse laeste gemelde cours noch

2 uren coomende alsdan ter plaessen daer wy den 24 October 's mid-

dachs rusten maer vonden daer waeter noch weyde soodat wy onse

i) Riebeecks Casteel.

2) Weggelaten is „end".
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cours noch Vk uyr vervolchden daernae gingen v.. uyr S.W. t* S.

coomende alsdan ter plaetsse daer wy den 23 October 's nachts lae- 4 uyr.

gen genaempt sijnde de Mosselbanck alwaer wy onse rustplaets

naemen, alhier quaemen ons 3 Serdienes by die aen de cleyne berch-

revier by ons geweest waeren brachten 1 8 stuckx volle voogelstruys-

eyeren die Kruythoff ruylde saegen weder eenige hartebeesten als-

meede vingen hier eenige visch.

Den jl do. als voors. naemen onse cours S.W. gingen soo 2 uyren

coomende alsdan ter plaetsse daer wy den 23 October 's middachs 4 uyr.

rusten alwaer wy schoon waeter vonden, soodat wy hier wat rusten,

daernae braecken weder op naemen onse cours S.W.t'W. gingen

soo 2 uyren alwaer wy wat brackachtigh waeter vernaemen soodat

wy hier dese nacht verbleeven, saegen deesen dach grootte men-

nichte van hartebeesten en eenige rynosters.

Den I February als voors. vervolgden onse laest gemelde cours

noch I uyr daernae gingen noch 2 uyren S. W. coomende alsdan in 5 uyr.

een boesvalleye daer wy een weynich uytspanden, daernae vervolg-

den onse cours noch 2 uren coomende alsdan weder by de soute revier

die wy door passeerden ende by de slachboom uytspanden naer een

weynich rustens spanden weder in en vertrocken alsoo naer het fort,

dancken alsoo Goode dat Hy ons weder met gesontheyt by de ons-

riege i) heeft laeten verscheynen 2).

oor een

ietrwe

Kommandeur en Raad (Zacharias Wagenaar was Jan van Riebeeck op- Pianrun

gevolgd), deden 6 April 1663 verslag aan Heren Bewindhebbers van de
J^'

expeditie. „Hier uyt", eindigden ze hun missive, „dan blijcktclaerlijckdat'^'"'*'

de voorsz. Namaq uas uyt enckel misvertrouwen en vreese d'onse in haer

voirder te doene reys gestut en wederhouwen gehadt hebben, ten eynde

deselve niet met haer vijanden souden eunnen aenspannen en haer selfs

't samen opt lijffcomen vallen ; wijgedencken evenwel de voorsz. Lanttocht

dit jaer weder te hervatten en met een ander bevelhebber 5 off 6 man

meer uyt te senden, dewijle wij nu bevinden dat al de nootwendicheden

daer toe dienende, met een wagen eunnen voortgebraght werden, op

hoope dat door milde giften aen de Grooten van deselve Namaquas te

doen, (daerin Kruythoff tegens belofte al te hekrompen geweest was) als

dan wel doorcomen en eens terecht vernemen sullen, wat van de gemelte

Riviere Vigita Magna (waer van men dus lange soo veel gesproocken

en geschreven heeft) doch eygentlijck wesen mocht." 3)

1) Duits: unsrige.

2) Er is geen ondertekening onder.

3) Kol. Arch. IST. 3976.

Linschoten XI. **
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Instructie Men kan niet zeggen dat de gezaghebbers aan de Kaap spoedig ontmoe-

ƒö<7r >//flj
^jg^ waren. Bij resolutie van 27 September 1663 werd besloten tot een

nieuwe landtocht. Jonas de la Guerre zou de leiding hebben. Zijn instruc-

tie i) begon met een duidelike uiteenzetting van het doel van de tocht

:

„Dewijle onse E. E. Heeren Regenten in het vaderlandt als noch hebben

gelieven te verstaen dat wij jaerlijcx van hier met eenige vrijwillige lieff-

hebbers landwaert in te senden souden blijven continueren, om met hulpe

van de ontdeckte Namaquas noch al voirder en eens tot aen de geruchte

Riviere Vigiti-Magna te mogen comen, en aldaer te onderstaen off met

die volckeren daer omtrent woonachtich eenige voordeel voor ons met

handel te doen moght zijn" werd De la Guerre gezonden. Zestien tocht-

gangers stonden onder zijn bevel 2). Een „beslagen hechte boerewagen met

8 stucks goede ploeghossen (die oock cunnen dragen)" werd meegenomen,

daar op de vorige tocht een wagen goede diensten had bewezen „wel twaalff

dagen lanck" op de uitreis. Een „tentje met al zijn toebehooren" was ook

bij de uitrusting. Veel werd verwacht van de voorlichting van Van Meer-

hoff en Dorhagen, „als zijnde beyde vijff jaren achter malkanderen op

eygen versoeck (gelijck nu mede doen) tot alsulcke lanttochten gebruyckt

geweest, waer door deselve nu over all soo wegh- en reyskundigh geworden

zijn dat die UI met God de voorste wijders wel haest tot onder 't hooge ofif

steyle geberghte (omtrent twee uyren gaens aen dees zijde van de Oliphants

Reviere gelegen) brengen sullen alwaer uw dan de wagen langer geen

dienst meer sal kunnen doen". Dan moest de wagen uitelkaar worden ge-

nomen en begraven, ook hard brood, dat op de terugreis kon dienen. „Maer

dit begraven dient omsichtigh en bij nacht off andersints bedecktelijck te

geschieden", anders was er kans dat men „'t ledige nest" vond.

Indien de Namaqua weer hulp eisten tegen de Numakee moest De la

Guerre „haer daer op minnelijck antwoorden en seggen dat van ons expres

gelast zijt geen verbintenis noch oorlog met haer noch hare vijanden, veel

min met eenige andere vreemde volckeren altoos aen te gaen".... maar dat

ge wel u „gaern als een scheytsman en middelaersout willen laten gebruyc-

ken" evenals geschied was tussen Namaqua en Cochoqua ten tijde van

Kommandeur Van Riebeeck. Mochten de Namaqua, na geschenken ont-

vangen te hebben, het „soo billike voorstel van vreede belachen en verwer-

1

)

Kol. Arch. N°.3gy6. „Instructie voor den SergiantJonas de la Guere rertreckende van

hier als hooft met eenigh vrijwilligh volck landtwaert in, omme te onderstaen off met off

sonder hulp van de ontdeckte volckeren de Namaquas aen seeker groote Rivier Vigiti

Magna genaemt comen en aldaer verrichten can 't geen hem in desen opgeleyt wordt."

10 Okt. 1663.

2) Pieter van Meerhof, van Kopenhagen, Johannes Dorhagen, van Gronau, Hendrick
Hagen, Rudolph Homeck, Gillis Grimbergen, Abraham de Joncker, Christiaen van Kerck-
hoven, Anthony Bosman, de gebroeders Dirck en Jan Wesselsz, Joost Brochtrop, Hans
Voort, Hieronimus Croese van Bielefeldt, Tobias Smith, Jan Tielman en Pieter Harthoreh
van Keulen. Jonas de la Guerre was van Havre de Grace. Dorhagen, die in 1659 in „De
Gecroonde Leeuw" aan de Kaap was gekomen, stierf 12 Jan. 1667.
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pen" en verder trekken willen beletten, zoals ze het Cruythoff gedaan

hadden, „soo meugt haer vrij op antwoorden dat sulcx niet vermoght noch

oock gesint waert te doen, want bij aldien nu niet en volbrocht 't geen uw
opgeleyt was dat alsdan de Sourie off Capitayn van de Caep genootsaeckt

soude wesen toecomende jae selffs met veel Crijghsvolck en Ruyters

(daerse uyttermaten bangh voor sijn) dese reys te hervatten." En ook mocht

hun worden wijsgemaakt „dat 'et u altemael wanneer soo onverrichter

sake weder t'huys quaemt 't leven oosten souw". Als eindelik toch tot aan-

val door de Namaqua werd overgegaan, „soo sal 'et alsdan eens tijt wesen

dat wij doen 't geen ons de natuer gebiet, dat is gewelt met gewelt tegen

te gaen". Maar als het zonder vechten kon geschieden, achtte men dit

wenseliker, en beter was het wat te verdragen „als terstont revengie te

nemen, off met de wapenen redderingh daer onder te maken". En liever

had men dat „alle met gesonde leden onverrechter sake weder bij ons comt

als dat .... doot geslagen wort en gesamentlijcq als honden tot spijze der

vogelen en wilde dieren int velt leggen blijven most." Dan volgen instruc-

ties hoe de Numakee aan de rivier Vigiti Magna te behandelen en opdracht

om, als het mogelik was, door te reizen naar de „Choboquas offCobonas",

„een volck dat men seyt veel anders van aert en leven, oock veel civielder

als al dit smeerige Hottentoos geslaght te wesen". „Men hout daer voor

dat dit volck bij off omtrent de goutrijcke Stadt Monomotapa woonachtigh

zij, vanwaerde Portuguesen van Mozambique grootenrijckdomjaerlijcx....

becomen." Dan volgt de opdracht hoe tot de Chobonas te spreken. Pieter

van Meerhoff „als die wel ter pen en oock eenighsints in de teyckenkunst

ervaren is" moest „behoorlijck daghregister . . . houden, gelijck desel ve oock

alle dagen eer ghij uytgaet en des avonts eer ghij uw tot rust begeeft in

aldertegenwoordigheyt de gewoone morgen en avontgebeden tot Godt sal

hebben te doen, op dat ghij op al uw wegen desselfs Goddelijcke bijstandt

erlangen en behouden meught." Stierf de leider onderweg, dan moest Van

Meerhoff het commando overnemen; was ook deze dood, dan Dorhagen.

Indien op de terugreis nog tabak of koper over was, i) kon men „empas-

i) Meegenomen was hetgeen hieronder vermeld is:

Memorie van de navolgende Coopmanschappen en tot vereeringe voor de Namaquas aen

den sergiant Jonas de la guere, hooft van de troup om aen de selve te distribueren als te

weten

:

Aan den Coninck offopperste

a bossen groot root quispel grein. i do. gestreept violet,

2 bossen cleyn root do, i do. orangie.

I bossjen noch cleynder root do. i do. wit.

1 bosjen groen pasta. i do taneyt.

I do. cristallijn. i faucehoedbandt.

I do. blaeuw. i roode sargie muts met drie passementjes

I do. lavendel, geboort.

I do. groen Esmeraut. i geele coopere corale kettingh,

I do. lamoen, i packje geele coopere cnoopen van 3 dozijn.
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sant de Chainouquas off de craalen van den verstorven oversten Sousoa"

aandoen om vee te ruilen. Binnen vier maanden moest de expeditie zijn

afgelopen; dan kon met de retoervloot het resultaat nog worden gemeld

„aan de Heeren Meesters in 't vaderlandt".

Jonas de la Guerre's tocht, voortreffelik voorbereid, bracht de Compag-

2 coopere platen wegen,drie en een half pont. 4 messen.

4 dicke j 2 pont tabacq.

4 dun )

stocks" draetcooper wegende 4 « , dozijn pijpen.

Voor de Eerste Zoon

I bosjen groot root quispel grein.

I do. cleyn root.

I do. noch cleynder.

I do. groen pasta.

I do. blaeuw.

z do. lavendel.

I do. esmeraut groen.

I do. lamoen.

1 do. gestreept violet.

I do. orangie.

I do. wit.

I do.taneyt.

Voor de 3 Capiteyns elck

I bosje groot root quispel greyn.

I do. wat cleynder.

I do. noch cleynder.

I do. groen pasta.

I do. cristallijn.

I do. blaeuw.

I do. lavendel

I do. groen esmeraudt.

1 roode muts van sargie.

I fauce hoedbandt.

I dozijn geele coopere cnoopen.

1 coopere plaat wegende vijff"®

2 dicke 1

2 dunne stocken draetcooper 6V2 <g

2 messen.

I pont tabacq.

V2 dozijn tabacx pijpen.

Voor de tweede en derde als voreti gelijck

de Eerste.

I do. lamoen.

1 do. gestreept violet.

2 massen root koebeeste corael.

10 snoeren in yder 100 ronde coopere corae-
len is 1000 stx.

53 <8 tabacq.

I gros tabacx pijpen.

60 <8 cooper bestaende in 20 <g plaat, 20 <8

dick draet, 20 «g dun do.

I sackje coopere cnoopen 315 stx.

8 ps. vilmessen.

Provisien en nootwendigheden

I do. orangie.

I do. wit.

I do. taneyt.

I roode Rovaensche muts.

1 fauce hoedbandt.

6 coopere geele cnoopen.

3 stocken dun cooperdraet wegende i 'S

3 messen ijder een.

V4 'S tabacq I voor yder omdat voorle-

2 tabacx pij pen ) denjaar nietgehad hebben.

Tot den handel

12 stx. cabarij wegende 7 'S

12 stx. rhoode rovaense mutsen.

3 massen diverse gecoleurde coraelen.

allerhande gecoleurde zijde en andere stoffe

lapjes.

2 compassen.

6 bellen.

6 schelletjes.

900 ^ hart broot.

70 'S spek.

10 mengelen brandewijn.

10 can spaence wijn.

6 can azijn.

V2 'S foelje, nagelen, noten en caneel, van

elck vier loot doch caneel 1/4 pont.

9 'S peper.

yder apart in

een vaetjen.

12 stx. kaersen.

2 pr. soetemelcx kaesen.

8 <8 pruymen.

6 do. hoUantze boter.

60 <g rijs.

2 boecken papier.

1/2 bos pennen.

I Toetssteentje.
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nie geen voordeel. De „lantreysers" kwamen na veel lijden onverrichter-

zake bij het Fort terug, zooals hun „Journael" i) meedeelt.

In het begin van de op ii Oktober 1663 aangevangen reis, waarop men Jonas de u

de nu reeds gewone weg volgde : Tygerberg, de Mosselbanck, de Grote Berg- landtoclt.

rivier, viel niets biezonders voor. Bij de Cleyne Bergrivier, „des 's nachts

soo ons volck bij malcander laegen ende sliepen beseyden malcander en

de schiltwacht een weynigh daer aff wandelende is daer een gedierte ge-

comen en heeft een van ons volck met name Christiaen Kerckhoven bij sijn

voet gevat en haelde hem van sijn slaepplaets aff, waerdoor hij begost te

schrewen." Dit redde de man. Op 23 Oktober passeerde men „17 a 18 re-

vieren" en bereikte de rivier waar Pieter Rooman in 1661 door een olifant

gedood werd. Op de moeilike tocht volgde men de renosterpaden
;
„als

doen sijn wij onder een geberchte gecomen bij ons genaemt de clooff van

de Oliphants Revier." De wagen begroef men, de ossen werden bij het pak-

ken so wild dat een ervan viel en een achterpoot brak. In twee vrachten

droegen de mannen het goed tegen het steile gebergte op. Bij de Oliphants-

rivier werd de os achtergelaten „by eenige Sonquas die ons belooffden de-

selvige soo langh te bewaren tot dat wij wederom mochten comen." De

rivier trok men over en vond er „eenige Sonquas huysies vergeselschap

met eenige Chrigriquas." Drie Hottentotten kwamen, „die alhier Chiriquas

genaemt worden" ; een kapitein van hen had ook Sonquas bij zich. Voorbij

de Oliphantsrivier begon het dorst lijden : regenwater, dat tussen stenen

stond, was „vol levende wormen," en bij „een marmer bergh" was het wa-

1 pennemes. i Tent en zijn toebehooren.

80 'S buscruyt, 80 ^ cogels, 90 <8 hagel. 2 pieken.

6 bossen lont, 200 stx. vuyrsteenen. 2 spaden.

17 snaphaan roers. 2 bijlen.

17 pistolen. 3 hantbijlen.

2 stx. donderbussen. i cooper ketel.

2 bosjens huysingh off marlingh. i pan met een aerde potje om boter in te

16 lijnen van 12 en. smelten.

20 vishoecken. Wat medicamenten en 9 slaeplaeckens tot

2 strengen zeylgaeren. playsterdoeck voor de gequetsen.

6 zeylnaelden. 2 schoppen,

wat cleyne spijckertjes. i graeff.

1) A"<7/. y4»rA. iVö.j97ó (niet gepagineerd): „Journael gehouden bij mij Pieter van Meer-

„hoff van de heen ende wederom Reyse gedaen int lant van Africa bij den sergiant Jonas de

„la guerre in conformité van seeckere memorie daer van ter handt gestelt in qualitc als

„opperhoofft over sijn bij hebbende Compe. bestaende in 16 persoonen door last van de

„E. Hr. Zacharias Wagenaer, commandr. van 't fort de goede hoope ende verdere omme-

„slagh aen Cabo de Boa Esperance &a. aengegaen den ii'" Octobera". 1663.'' Woensdag

10 Oktober had Ds. Symon de Bucq, van het schip De Pauw, van Rotterdam, plechtige

dienst gehouden, Gods zegen vragend op de aan te vangen landreis. DeJoernaalhouder Pie-

ter van Meerhoff trouwde op 2 Junie 1664 met de Hottcntotse tolkin Eva, die toen al een

tweetal kinderen, die een blanke vader hadden, bezat. In 1667 deed \'an Meerhoff een tocht

naar Mauritius en Madagascar. Bij de Antongil baai werd hij met acht man overvallen en

vermoord door inlanders. D. 27 Febr. 166S.
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ter zout en salpeterachtig, en wat men na graven vond was ook ondrink-

baar. Er werd „brant gesticht op hoope wij soude de Namaquas ... bij ons

crijgen," maar tevergeefs. Wilde paarden zag men, maar ze bleven buiten

schot. Bergop, bergaf ging de tocht tot de plek waar Cruythoff het jaar te-

voren Namaqua aantrof. „Hier beginnen wij vreemt gevogelte en bosscha-

gie tesien," en op 28 November werden de eerste giraffen gezien : „in 't mar-

cheeren is van ons twee camelen i) gesien welcke beesten noyt voor desen

is vernomen waer door wij presumeerden dat wij niet verre van de Revier

Vigita Magna waren, wandt ick had voordesen wel hooren seggen van de

Namacquas als dat daer ontrent de revier sulcke beesten zich onthiel."

Men trof 23 Sonqua en 2 Namaqua aan die wildbouten ter ruiling brach-

ten. De grond werd te hard om naar water te graven : „hier leeden wij soo

onuytspreeckelijcke dorst dat wij meenden te versmachten vermits den

onleydelijcken groote heete die wij alle dagen hier hadden ... en marcheer-

den door een Clooff die wel met recht een mo[o]rdenaerskuyl genaemt

mach worden." De twee Namaquas gingen hulp halen terwijl de reizigers

„hier meestal altemael vlau [lagen] van den onlijdelijcken dorst." Een

Namaquakapitein en 13 van zijn volk kwam de reizigers halen, nadat naar

water gegraven was. Men beklom een hoge berg, waar de kraal lag van

's konings zoon Haremoe. Aan andere kapiteins werd bericht gezonden,

dat geschenken in ontvangst waren te nemen. De kraal was 28 huizen sterk

„en weynigh hier van daen lagh daer noch een corael van ontrent de 80

huysen alwaer de oppersten capiteyn sijn huys hielt met name Nave." Toen

Haremoe als dronken was „van eenig dranck die sij drincken bij haer ge-

naemt dackae waer sij gelijck dool off worden alsse deselvige in 't lijffheb-

ben" wilde hij met de Nederlanders vechten, maar Namaqua kalmeerden

hem. Het reizen naar de rivier werd afgeraden : alleen in de regentijd kon

men de nog af te leggen afstand in 8 a 10 dagen doen. De terugtocht be-

gon en lang volgden Namaqua het gezelschap, al het koper voor zich

eisend. Men was blij toen ze eindelik, na geschenken ontvangen te hebben,

achterbleven. Weer begon het klimmen en dalen, het dorst lijden en graven

naar water. Op 1 2 Desember kwam een drietal „Chrigeriquas" een bak te

leen vragen om water tekunnen brengen aan een Namaquakapitein die flauw

van de dorst was. Na een uur kwam het viertal bedanken en de Namaqua

kapitein kreeg de hem toegedachte geschenken, waarna hij vertrok. De
beesten kregen gedurende zes dagen „niet een hant vol gras"; een der ossen

bleef dood. Twee reizigers konden niet verder en bleven achter ; toen wer-

den ze bevreesd, haalden de troep in en ,, vielen gelijk doodenbij ons neer."

Bij het graven vond men geen water, „waer over wij droevigh waren want

wij verlangden om ons buucq vol goet water te mogen drincken". Dit kon

pas, toen i6 Desember de Oliphantsrivier bereikt werd, maar het lijden

was nog niet ten einde. „Chrigeriquas ende Sonqua" kwamen vertellen

i) Nog heten in Zuid-Afrika giraffen kamelen.
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dat Cochoqua de begraven wagen verbrand hadden. Kort daarop gaven

Cochoqua de schuld aan andere Hottentotten. Een Sonqua bracht de os

die op de uitreis een poot brak. Hij werd goed beloond voor het bewaren.

De begraven provisie vond men gestolen, de kruitkokers leeggestort, de

wagen verbrand. Gebrek lijdend trok men via Pieter Rooman's graf langs

de Kleine Bergrivier, en via de Grote Bergrivier, Riebeeck's Kasteel, de

Mosselbank, de Kuyl en de Zoute Rivier was het geselschap 22 Januarie

1664 bij het Fort terug.

De lust tot reizen in het binnenland verflauwde sterk. Kommandeur en Ontmoedi-

Raad rapporteerden aan Heren Bewindhebbers M over de tocht en ein-'^'"^'^*'f'''''
.

mtslukktng.
digden aldus: „Wij gedencken altijt soodanighe langdurige en dangireuse

Lantreysen in 't toecomende niet meer te ondernemen tenzij UEEden
ons sulcx volgens submisse voorstel bij onse voors-jongste missive gedaen

om eens een proefF te water 't zij dan langhs dese oost off noortcust te

mogen nemen expressel^ gelast wort, te meer wij bevinden dat de voorige

Lust en genegenth* hier toe inde meeste Liefhebbers begint te verflouwen

en aff te nemen."

En Pieter van Hoorn, Extraordinaris Raad van Indië, op zijn uitreis aan

de Kaap vertoevend, schreef aan Heren Zeventien: „De lantrijse naer de

groote Rivier Vigiti Magna ende groote stadl Monomotapaende verwach-

ten negotien in gout en tanden vandaer m[e]ijne maer Chimerique Con-

septen zyn". 2)

Voorlopig was het dus gedaan met de verre landtochten.

Nieuwe namen treft men in de archiefstukken van deze tijd aan : de Aardrïjks-

Verse Rivier kreeg de naam de Amstel, 3) maar, zeker omdat het berer-
'^""'^'^^

° ' / 7 o namen.
stroompje allerminst geleek op de naamgenoot in Nederland, werd die

nooit algemeen en spoedig vindt men er de Liesbeek 4) voor. Dan de

Baersrivier, „die bij grooten regentijt sijn uytloop heeft, soowel in de bay

Fals als in dese Taeffelbay", 5) ter eere van Rijckloft'vanGoens was er een

berg naar hem genoemd. In het midden van 1659 trok de korporael Elias

Giers „achter de Hout- en Berghvaleyen heen, tot de dalen ende bergen

deser Caep na de Zuyt, om die overal tot 'teynde incluys te doorsnuffelen

na de Hottentoos"; hij kwam „wel 1 8 uyren gaens van hier, de naeste wegh

gerekent verbij de Rerghvaley ende de Hr van Goensbergh, achter ver-

scheyde Schorbergen (aldus sijn de resterende bergen mits haer hoge steyl te

ende clippigheyt genaempt,) bijna op d' alderuytterste uytstckende hoeck

x) Kol. Arch. No. 3976. K. en R. aan HH. xvii. ij April 1664.

2) Kol. Arch. No. 3976 fongetagineerdj

.

3) D. 21 Febr. 16^7.

4) D. 2 Des. i6s7,

5) D.ij Meiióói.
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van de Caep, digt aen de zeecant, even binnen de noortkolcq van de bay

Fals ofifte zuythoeck van 't Caepse Schorberglant." i)

De Saldanha-baai onderzocht men nauwkeurig 2); behalve de reeds ge-

noemde eilanden 3) kon men met name aanduiden : de Oliphantshoeck, 2)

de Rietbaey, 2) de Waterplaets, 2) de Lacusbaey, 4) de Potterbaey, s) de

Teelingsbay, 6) de Salmandersbay 6) Meeuweneiland 7) en Vondeling-

eiland. 8) De heuvel op Robbeneiland waar de vuurseinen ontstoken

werden heette de Vuurberg. 9) Toen er meer dan één Kloofpas bekend

werd, sprak men over die tussen de Tafelberg en Leeuwenberg als van de

Leeuwencloofif en het baaitje „achterde steert van den Leeuwenbergh"

kreeg de naam van Leeuwenzantbaeyken. 10) Bij de Steenbergen was het

Tentrivierken, „welck Tentrivierken is een ordinair rustplaets, als men na

de Steenbergen ende na de Berghvalley &a reyst, daer de Heer van Goens

oocq rustplaets heeft gehouden,doen deBerghvalley&abesichticht had."11)

Een „sandige inham, genaempt . . . door d' onse de Zantzee vermits de hoge

santbergen" lag ten Noorden van de Tafelbaai, tussen Robbeneiland en

Dasseneiland in. 12)

Bij de uitgifte van land, in de erfbrieven, vindt men ook enkele plaats-

namen: zo was er bij de Tafelberg; BabiaensPlecqi3)endeCleyheuvel. 13)

Wachthuizen hadden namen : Keert de Koe, 14) Hout den Bul, 15) en Kijck-

Uyt. 14) Toen bij het Fort een stadje ontstond kregen de straten namen

:

zo was er de Oliphantstraat, de Reygerstraat en de Heerestraat, geheten

naar de schepen de Oliphant en de Reyger uit Van Riebeeck's vloot en

i) D.s Aug.iósg.

2) Memorye om de Saldanhabaey wat nader te ondersoecken ende afFte speculeeren'' 24

Nov. lójg.

3) In 1666 begon men guano te halen van deze eilanden. D. 17 Febr. en 26 Maart 1666, Zie

hierboven bl. 26.

4) De Lacusbaai heette naar Hendrik Lacus van Wesel, die in 1661 landmeter en assis"

tent was. Hij was wel ontwikkeld, sprak vloeiend Frans, klom op tot secretaris en in 1663

tot Fiskaal. In 1667 werd hij beschuldigd van malversaties en veroordeeld. D. 77 Okt. 1667,

5) Pieter Potter van Amsterdam, landmeter in 1657.

6) D. g Des, j66o. Naar de Boekhouder Eeuwout Teelingh, aangekomen 10 April 1660

per fluitschip Diemermeer, en naar het schip de Salamander geheten.

7) D. I Sept. 1670.

8) D. 2g Sept. 1667 en 21 Mei 1671.

9) „Memorie" voor de „opsiender" van Robbeneiland 3 Mei lójS.

10) D. 12^ 14 en IJ Jan. jóóo.

11) D.s Mei lósg.

12) D. 13 Des. lósg.

13) Erf brief van / Mei i6s8.

14) „tusschen de voorsz. Soute reviere ende de Verse reviere Liesbeecq, op een hoogh be-

wassen duynigh heuveltjen, recht in 't midden van den Hottentoos passagie ofte deurdrift

sijnde . .
.
genaempt Keert de Koe, leggende van 't wachthuys Kijckuy t stijff340 roeden ende

lopende de Soute revier tusschen beyden heen.'' D. 2S Aug. lójg. „Den Uytkijck" is een
andere naam voor „Kijckuyt."

15) D. IS en 3o Sept. lójg.
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