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UDe na~ (felon Ári~iB) en cicbée dÎn. 
un bloc: Oe marbre &: Ie flatuaire ne fait ~ 

qu'oter ce qu'U y a de lupcrllu 1 & les parties 
qui l'embmaffent ; Ja figure eO: ~ans la pierre ; 
Je Sculpteur ne rert j qu':\ Ja d~couVir. On petJt 
dire, 'lbe l'éducation eO:. l l'égard. de tEfprit 
bumain ee qu'eft Ja fçuJpture i l'éga~ d'un 
IJloc de mar&rc. Le PhQofopbe; Ie Saint, od 
Je Heros, lÇ,. Politique, l'honn!te boapme, o!l. 
l~ grand geD.!e re trouveot fouvent cachéz fooi 
renvelope d'un homme duo commuu, qu'une 
bonne éducadoD 3uroit ~ deterrer & mett~ 
~ tout leur j2ur. C'e~ aiofi avee des S4û
~tIf{lI &: des N,,~ bathtWil: de forte qu. 
c'èll on bonheur iocoDcevable j d"être n6 
dans les Pais, ou les venus & les fcien~s 
Bèuriffent; comme eeux, ''Iwant eu l*awota
ge d'LlDe mei11eure éducaboD, s"élcvent les 
tms au defi"us des auttes, & otitienneot ~ 
tliffelents depa de perfeéüOD~ 



V·QORREDEN. 

E' enige goede Vrienden, die my 
op myn Landgoed, welk ik, 

gedurende verfcheidene jaren, tot 
myne ruft en een afgezonderd le
ven verkozen hadt, met hun be ... 
zoek vereerden; en dit verblyf my 
daar door des te aangenaamer maak
ten, hielden niet af, voor dat ik 
bun een verhaal van myne Levens .. 
gevallen gedaan hadde. Zy be
tuigden, ('t zy nu, dat hun oor
deel deswege teD myoen gevaUe 
te gunftig ware, of dat het naar 
waarheid en uit overtuiging voort
kwame) daar veel gewigtigs en 
merkwaardigs in te vinden. Deze 
zo vriendelyke beoordeeling deedt 
my ten laatften befluicen, ell de 
moeite nemen, de Gefchiedenis 
myns Levens op 't papier te bren
gen, met oogmerk, om ze door 
den Druk gemeen te maken, in 
di~ hoop, dat men ze ten minften 

* [Q~t 



'vO.9R·R.$DEN. 
met zo veel vermaak "tèezen zat. 
als de. verdichte Hiflorien .doot 
fchrandere en vindingryke Geeften 
·gmengefteld. En, zo· ik al in dçze myne verwagting Qlogt worden 
te . leur ge11:eld, wat zwarigheid 1 
.dan kan dit Boekje toch geen har ... 
. der Noodlot ondergaan .. clan dat 
gene, welk .honderd anderen ge. 
leden hebben, - 't Noodlot van 
ongeleezeo te blyven en vergeten 
te worden. 

Wat voor het overige den fiyl 
.van fchryven betreft; ik durf met 
,grond' hopen, dat inen in eenen 
gebpren HIJt/tII/I/, 't gebrek van 
zich wel uit te drukken en van 
eene nette en cierlyke fchryfwyze 
ligtelyk verfchonen zal. 

G&. 



GESCHIEDENIS 

VAN EENEN 

HO '1"\ TEN TOT (*) 
.. 

EERSTE BOEK .. 
- .,. . 
~~~~~~~~~ 

I k ben geboren té midden onder een 
Volk, het wild{le en barbaar{le, dat 

ergens eenen hoek des Aardbodems be
Woont, te midden onder een Volk, dat 

van 
(*) Rottentott"en , van hunne yvçnderlyke 

fpraak zo genaamd ,want, als zy met mal· 
kandercn fpreken, geven zy een geluid, als 
ûe Kalkoenen; wanneer zy klokken, welk g~ 
raas ecnigfins door de~ naam, Hottentotten, 
uitgedrukt wordt. Hubner. 

De naàm, welken men huri in Europa geeft, 
am{laat uit het flotvaars van een Lied, 't welk 
niet deze woorden, Hottent()tum brokana, be
t:tal den Hotten.tot; eindigt~ Men gelooft, dat 
zy het zelve famenllelden uit misnoegcn tegen 
eenen Hallandfchell Bewindsman, die cellen 
diel1fi~lIegtval1 hunnen Landaart brood en ta
bale. 't welk hy hem tat zvnen loon badt be
loofd , gewei!!etd hadt. Nieu.we Reiziger, 
165 Ilrief. ... 

A 



s GefohieJlllis 'V,. 
van andere befcbaafde Naden Dmiuwiyks d~ 
eer" waardig geacbt worde, om onder de 
menfcben geeeld re worden, naamlyk, on
der de Saltlanbaren,. of, gelyk men ze 
In onze Vaderlandfche fpraak noeme, on
der de ,Kocbacke,,; een toon van CaJfw,;' 
die het Zuidelyk gebergte van Atiica he
won~n en wier gebied fiechts ~einige. dag
reizen afgelegen is van de Volkplaoting; 
welke de HoIhIntJers op de K4ap der 
f,oede Hoop aangelegd hebben. 

Ik. hadt het geluk; van Diy at vtoegtj
dig de eerfte jaaten myns lev~" te kim
nen herinneren, en des te ligter is bet my 
ook , vetfcbeidene kleine voorvallen Vllll 

myn leven te kunnen aanroeren, welke; 
hoe wèl in myne kindsheid gebeurd, ech~" 
ter eenige aanmerking verdienen. en wel 
te meer, om "dat 'Cf op het volgend ge
deelte myner Gefcbiedcms veel betrekking 
hebben~ 

De Kocbaclrers zyn van de andere Caf
ferfobe Natien zo min ten aanzien hunner 
zeeden en wetten, als ten opzichte hunner 
levenswyze, onderfcbeiden. Alleenlyk 
heeft hunne Regerins-form iets byzonders. 
Zy worden niet, gelyk hunne nabuuren., 
de Gor«baulrers, (of Koraganquas) en 

J(a.. 



,eIlCM Hottllliof. . 3 

Kárigurikers , (of Kirigriqutls) NamtIc'" 
kers., (of Nomtlqutls) en andere meer ~ 
door ecnen Overfien· en Aanvoerder {*) 
geregeerd, maar zy hebben hunnen eigen 
Koning. Deze heerfche met eene onbe
paalde magt en zyne Heerfchappy is erfe
lyk. Zyn Zoon volgt hem in de regering 
op ,en by gebrek van mannelyke erven en 
eene Dogter hebbende, zo vervalt het Ryk 
op den Gemaal zyner oud!le Dogter. De 
i"ykdom des volks in vee is niet minder, 
dan hunne magt en de bewufiheid van hun 
aanzien maakt hen niet zelden trots en !lom
moedig, zo dat zy by alle bekw3ame ge-. 
legenhceden in de nabuurige Provmtieti 
plegen in te vallen, te firoopen, dezelveri 
te plunderen, het vee weg te halen, feh.!t
tingen in Coralen te vorderen en allerwe
gen fchrik eri vrees aan te jagen.. Zelfs 
waagden zy zomwylen 7 bomie fl:rooperyen 
tot in de Colonie der Hollanders voort te 
zetten en dezelve re oiltfufi:en; maar, vcr
mits zy zich te zwak vonderi, eene wel ge
~ifciplineerde en gewapende man[chap te 
wederllaan , gefehieddcn hunne aanvallen 
enkel des nachts: dan weeken zy ylings iri 

1\ 2 te 
C*) . Öpp~rhoofdÖ die in de Vergaderingeli 

voorzIt cn In deu orlog het bevel voert~ 



.. GePbhd,.is 'D'" 
·t ~betgte te rUg; en vonden hier de ~ 
kerlt:e befcbem1iüg, nuardien het den Hol
Janderen veel te bezwaarlyk viel; hen te 
ventolgen, zich door onbmikbaare; Zan
dige, en dorre pIaatfen niet durvende waal. 
gen, om dieper in se dringen, of zich 
aan 't gevaar bloot te nellen, van het wild 
gedierte ten prooi te worden (*). 
. Dan dezen namen wel eens WI'3I1k en 

vielen de onzen op hunne beurt onver· 
hoeds op fr: lyf, alles plunderende en ver .. 
woeftende; en zulke ongelukkigen ~der 
ons, die in hunne banden kwamen te val .. 
len, moe1len den moedwil hunner LaocJs.. 
lieden met eene harde en eeuwigduurende 
fiavemy boeten. 

Myne Moeder was de eenige Dogter 
des Konings. Zy trok my op met de te
.derlle zorgvu!~ Eenen tyd lang 
hieldt ik den Koning voor mynen Vader. 

De 

(.) Volgens zommige berichten worden zy 
echter door eene ftandvanige beoeffening van 
de grondbeginfelen der Namur-wtt niet lig
telyIi: vervoerd, om de Europeanen te mis .. 
handeJen, dan, wanneer dezen ondernemen, 

. hen uit hunne bezittingeR te verjagen J "t gen" 
pikwc:rf van de zyde der KfJQP gebeurt. 



tenen Hollentot. 5 

De oplettend~ zorg, welke hy voor my
ne opvoeding droeg, hadt my in dien waan 
gehouden. 

Dan, W2llneer ik eenige jaaren kreeg, 
en verfiand genoeg bezat, om duidelyke 
denkbeelden aan te nemen, verdween de
zelve. Ik vernam, dat ik de Zoon van 
eenen Blanken was, wien de Zee-golven 
op onze KuR: geworpen hadden. Myne 
Moeder hadt hem lang voor de woede des 
Volks verbotgen , zy hadt hem tederlyk 
lief, en tetfens by den Koning zo veel we
ten te verktygen" dat Hy hem in zyne 
befcherming nam. De Natie echter was 
te woeR: en te wreed, dan dat zy eenen 
vreemden onder hen lang dulden konden. 
Na eenige ja~ren ftil en taamelyk geruft in 
hunne Hutten doorgebragt te hebben, 
vonde men hem op zekeren dag, met py
len doorfchooecij, dood op de afIèhe lig
gen, welke de pl~ts. bedekte, daar het 
volk by elke verfchyning deI:vollc; M.aan(4l) 

A 3 ee-
(*) Zy houden de Maan, als een zichtbaar 

Beeld der Godheid. Doch het ièhynt uit de 
aJgemeene berichten, dat zy in geenen God 
geloven, noch den zelven eenige eerbied be
wyzen. Hunne onachtzaamheid heeft hnu 
waarfchynly~ de Overlevering hunner Voorva-

dIr 
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~enen grooten houdlap~I in brand fteekr" 
~n den zelve~ met een woeft gefcbreeuw: 
~n wilde gebeerden rO,ndom danft. De 
Koning poogde.' wel den daader van' dit 
gruuwely~ ~it te ontdekken,' en. bedréig~' 
de hem met de ftrengfte Ilrnf, maa~ de al
genteènè ftemme des Volks verklaarde 'dit 
geval eenparig voor ~~t' we~k ~n eene 
yertool'nde Godheid., . '. . 

Myne Moed~ vertelde my~ deze trend
·ge gc:beur'tenis menigmaal; ~n telkens met: 
het nonen, van veele tntanen. Ik weende: 
met boar, zonder echtef' de grootbeid Wil. 

1;llyn verlies t~ kennen: Dóch' allengskens:, 
",ierdt het my ~eer ~igetf, 'met' lmar van: 
mynen Vad9r te fpteken; Altoos fprak zy 
van ,hem m~J: v~el tc!eI:h~igbekt, en in'~, 
~e goedé hÓèdanigheeden te'venneldelfe1'l 
~ te p,ryzen was ,ZJ ,ónuitpntr~lyk.· Zy: 
was voor haar zelven ten üitente· beducht· 
van wege >de woede·'des·Volks·~ wanneer 
de Koning; haar Vader,. zoude gcllorven 
tyn, maar nog meer' cn met meer reden 
"recsda zy voor my, wetende, dat de Koe-
. '.. blll:-

deren omtrent bet fluk der Godheid doen ver
geten. 1':11 bet dllnfen, welk dit Volk by de 
volle Maan doet, is milrchien minder eelle 
Godsdienlligheid, dan een gemeen gebruik by 
de meene 4fricaanfche Landaa.rten. 



tenen Hottentot. 7 
hackers ecnen geheimen en onverzocnl y
ken haat tegen my voedden. Zy hielden 
my voor den Zoon van eenen Barbaar. 
De blankheid van myn vel was in hunne 
oogen afTchuwclyk, en zy zagen die met 
afkeer aan. Ook wierd myne Moeder 
zelfs by hen verdaçht gehouden, dat zy 
de gewoonten en. zeeden van haar Vader 
land verfmaadde. 

Meer dan eens was. rnyne Moeder wil
Jens, met rny naar de Colonic der Hol ... 
landers te vlugten ; doch de tedere liefde, 
welke zy haren ouden Vader toedroeg, 
badt haar telkens in de t;licvóering van haar 
voornemen verhinderd. . Zy ftelde al, wat 
mogelyk was, in i: werk, om de blank
heid myner huid te verdryven , welke rny 
van rnyne Landslieden zo merkelyk onder
fcbeidde, waarom 7.y my dikwerf by hun
ne danfen , op hunne Feeficn en in hunne 
Vergaderingen oen wanfchepzcI; eene on
tydige Misgeboone, noemden. Het vee 
van Runderbeefien en de hitte der Zon t 
alles was daar toe vruchteloos C·). 
. 't Was wel zo ; myne Moeder hadt 
veel van den woefren aart, en zeeden dcr 

A 4 Koe-
C·) Ook befiryken zy de huid met Schapen

'fet., "t welk zy me'!; (oet vc;rmengen. 
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KocbtlCRm verloren. Hoe zeer zy dit' ook 
zogt ~ v:erbergen, ontdekte men toch al 
ras den invloed ea de w[werking, welken 
haat omgang. met myn·· Vader op hm 

. zeeden gehad hadde. . 
Menigwerf , . Wanneer. zy met. my nan 

den. oever. der Zee zat, om eoralen ·en 
Schulpen te verzamelen,· beweende. Zi 
haar Noodlot, 't welk haar by een Vol 
verbannen hadt, welker woel1:beid zy we 
befefre.. - Myn lieve. Kori!, ·zeide zy 
dikwils tot my , mag( gy toch t'eeniget 
.cyd de wetenfchap en 't verfi:aad van uwen 
Vader bezitten en' zyne zeeden kunnen na'; 

. volgen! Gy hebt hem te vroeg verlgren. 
Hier' ter plaatfe zag. ik hem. de eer(lemaal 
QlS buiten adem en fchier ·zonder. leven 'op 
het ftrand uitgeftrekt; hier droogde iJt hem 
met myn vel af (4t), ik haalde melk (ti,· 
en den. vetllen Runderdarm ; welken ik 
bekomen konde. om hem re verkwikken: 
De melk dronk hy uit.myne handC,ll, m~ 
by !Ja.dl; eene walging en' af"gryzen van de' 
.darmen. Doe baalde ik NooteD, en ~ " . ; \ ., ze 

C·) Zy d.nlgen. alryd eenell. kleinen nok·, 
waar aan zy bet vd van een~ wilde Kat, of 
Vos \fail maken, dat bun tot eenen Neusdoek 
dient. . . 

ct) Van Geiten, oIKoejcn. 
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~e hem, en dcz;en at hy: Ach /(od! Door 
zynen omgang wierde 1;Iy my eiken. dag 
~angcnaamer. en beminnelyker. Hy ~eeft 
my geleerd, en zyne woorden waren zoet 
vloejende. Hy [prak de taal van die yteem· 
<ten, die daar gi.nts achter 't gebergte wo
nen; ook hadt hy hunne zeeden. Hy heeft 
my overtuigd, dat het Voll), onder welk 
gy geboren zyt, eene wilde affchuuwely
ke Natie is, en ik heb begrepen, dat hy 
de waarheid fprak. Dikwils heeft hy. my 
geleerd, boe myne fpyze finaakelyk toe te 
bereiden en hoe ik my gefchikter kleeden 
tonde_ - 0 hoe teder beminde hy my! 
Menigm~l kleedde hy my zelfs aan, wafeh· 
te en reinigde my ,an dat leelyk en hate-: 
lyk vet, en dan omhelsde hy my met het 
vuur en de levendigheid eens Jongelings, 
en aan ééne dezer omhelzingen hebt gy, 
.«Dril het leven te danken. Hy heefe rny 
geleerd, dat het niet Summah zy , dien 
wy aanbidden moeten, ook niet de fehy
nende volle Maan, wanneer zy daar bo
ven die kruinen van 't gebergte de eerfte
ma,al opkomt, maar dat 'er nog een Mag
tigere zy, die niet is, zo als wy zyn, 
maar onzienlyk, gelyk de Luçht, welke 
wy gewaar worden, lieffelyk, als de Mor-

A 5 gen-



, . 
genzon , en weldadig 'I gelyk de Avond-
dauw. Hy is bet, die ons onderhoudt" 
en bemint, en dezen heeft hy my geleerd 
lan te bidden. Doe viel hy met my op. 
de kniën, wy hefren beiden de handen h~ 
.melwaards, en hy bade, en ik. fprak ~11l. 
m, maar wift niet, wat hy zeide.. -
Meer dan eens klaagde ik pem, dat ik de 
woorden van zyn gebed niet verf1:ondt, en 
dat ik vreesde, dat ik , wanneer by nie!! 
meer by my zyn zoude; niet meer zou. 
kunnen bidden; - dan vertrool1:te hy 
my. - Neen, Ducbllia I zeide hy, gy 
zyt oprecbt en goedhartig; die lJfllgtigere 
bemint u, en ~ als gy Hem wilt aanbid .. 
den, val dan maar neder, en hef de ban· 
den om hoog, dat zal Hem een gebed we
!en. - U, myn Zoon, heeft hy aalt 
dien MIlgtiger8 overgegeven. Tien da· 
gen na uwe Geboofte reinigde hy uw hoofd 
met een paal' droppelen water, en ver· 
~ogt my, dat ned~rknielen, en dat op
heffen der hailden u dikwils te"leeren •. 

Ik luifterde met veèl. Bandagt naar myne 
Moeder , én bewaarde elk ·~oord, welk 
van haar qcfproien wierde, in myn harte. 
l.y onderrIchtte my, z() veel en zo· wei .. 
'l1ig, als z;y 'er zelfS van wift, ia de Hol .. 

. ~d .. 
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landfche fproak, [en einde, w:mneer ik t'ee-~ 
nig~r tyd door oe bittere woede 'myncr 
Landslieden mogt genoodt.nakt worden, in 
bunne Volkpbnting te vluglcn, ik daar 
bcfchenning vinden mogte. 

Ik was nu in myn tiende jaar getreden.· 
't Is by de Kochackeren bet gebnlik, dat 
by de geboorte van cm kind in den oofte
lykcn hoek van zyne Hut eene fchulp nêer
gelegd wordt. Zo dikwils de volle Maan 
verfchym, wordt 'cr v.ui de Moeder tel· 
kens ééne fchulp bygcle~d, cn, wanneer 
het getal dezer Moflèlfchulpen bonderd en 
twintig beloopt, geeft zy daar het volk 
kennis van, op dat het kind in hunne Ver
gadering aangenomen en met cenige mHIè
lyl,e pIeptigheden tot cenen Onderdaan des 
Konings ingewyd werde C'). 

Dit' 
(.) Volgens zOllJmigc Reisbcfchryvcrs ge

fchiedt deze plcgtigheid op deze wyze: de 
Jongeling wordt op zyn' l'llg ter aarde uitge
firekt , aan l1al1den en voeren gebonden, en' 
zj'ne vrienden legg~n zich boven op hem, om 
hem te beletten, ZIch te bewegen. In dezen 
toef1:and maakt nem die gene, die de opera ... 
tie doet, met een mes fene openim{ in bet 
Balzal{je en zet hem éénen Teelbal ar; en legt,. 
in de plaats v3.n 't gene hy 'cr uitgefilcdcn 
heeft, een bolletje van dezelfde grootte. ge-

111aakt 
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Dit tydpunt badt ik. bereikt. Myne 
:Nloeqer. hadt bet den' Volke bekend ge-

. ~r. 

~ van Schaape-vet, en een mengzeI van 
gepuJverifeerde kruiden, waar na· hy ae won-. 
de weder toenaait. Deze operati,e gefchiedt 
_ eet;le behen,digbeid, we1kç onze bek,waam"l 
Re Ontleede~s· zoq verwonderen, en 'heeft 
nimmer~n~ nadelige'gevolgen. Als dezel
ve geëindigd is, pifi: de Werkméefter op. den 
~yder, die niet vçrzujijld lieeft, met zyue DIr.. 
~1en eenige vooren te maken io het vet, W:Jaf. 
mede hy bermeerd is; om ie onmiddelyker de-. 
ze Pis-6efprenging te ontvangen, waar mede. 
hy zig zorgvuldiglyk het aangezicht en 't g~ 
heete Lichaam wijft, om 'er Diets van te yer:' 
liezen. Vervolgens begeeft hy zich· in eene 
Hut, gefchitt ter genuJng van den Nieuw
l!ánedenen, brengt 'er twee, of drie dagen 
iloor en gaat 'er volkomen herlleld uit. De 
reden , welke deze Barbaren .voor zu1k eene 
vreemde gewoonte bybrengen, is dat deze 
verminking hen vlugger ter been maakt. An
deren zeggen, dat zy gegrond is op de vrees, 
van al te veel kinderen te zullen krYgen : want 
men is hier in 't beIachelyk denkbeeld, dat 
een Man, die aan deze Wet niet onderwor
pen ware, twee kinderen teelen zoude , zo 
dikwils hy gemeenfchap met eene Vrouw 
hadde. 

Eene andere gewoonte, zegt men, beeft 
onder hen plaats, doch de plegtigbeJd daar 
van zou, voIieDS zommigen, eerU op .. bet. Dg-

. m~ 



renen Holtentot. IJ 

m~:lkt, en het eerftkomende Feeft der vol
. Ie Maan was tot myne aanneming bellcmd. 

_ Buiten twyfel vindt men in de meeflè 
Reiibefchryvingen genoegfaame, hoewel 
teffens met veele fabelagdge Byvoegfelen 
vermengde, berichten nopens de CeremQ.oo 
nien , welke by zo eene inwyding plaats 
hebben, dies znl ik my daar niet by op'" 
houden, om ze uitvoerig re befchryven. 
't Zy genoeg te zeggen, dat zy zo laag; 

zo 

tiende jaar ~ebrllikt worden: wanneer llaamlyk 
een Jongeling dien ouderdom bereikt beeft, 
vergad.!ren de Ingezetenen op eene beftemde 
plaats, om hem in 't getal der Mannen te ont'" 
vangen. Zy zetten zich al huikende in eeDen 
kring neder, en de Nieuweling heefe ordre, 
tich buiten de ry iJl dezelfde geflalte te Rellen. 
De oudlle van den hoop (laat dan op en ver· 
zoekt verlof van de anderen. om den Jong
man onder hen in te leiden. Waar op hy hem 
nadert en hem verklaart, dat hy nu voortaan 
zyne Moeder moet verlaten en van het gezel
fchap der Vrouwen en de tyd\Terdryven der 
kindsheid moet afzien. Hy mag dan zelfs, 
zonder ergernis, zyne Moeder mishandelen; 
flaan, fmyten. Vervo~ens ontvangt de Nieu .. 
weling de Pis-befprengmg door den dienft van 
den Redenaar. Van dat oogenblik af Jaten de 
Mannen hem in hunne Maatfchappy toe en 
wenfchen hem geluk met de verkregene eer. 
Nieuw. Rei7.ig. 165. Brief. 
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zo Wl'C"ed en' yffelyk zyn " dat geen Jonge
ling zonder fchaamt cn . .fchrik aan dat tyd
fiip gedenken kan.; 't::welk hem de eer 
deed~ vërlU'ygen~ van in'den kring en: dè 
'gemeeQfc~ . dei' Koc/jpckcrI eene pláatS 
in te nemen. . ... - .. ;. - " .. 

Thans' zou dit Fceft met' des te. meet 
pragt verzeld gaan; deWyI men kort re 
voren eenen gelukkigen inval in de Col~ 
Die der Hollanderen gewaagd t eene Hor
ftede geplunderd hadl:; en met eenen ryken 
buit beladen behouden te rug gekomen 
WIS. 
. Des avonds voor dezen ·io geducbten 
dag nam myne Moeder my ,naar haare ~ 
woonte , I met zich, om aan het ftrand 
fchulpen te rapen; en ik zetcede my ne-
vens baar ter neder. . 

Zy zag mi een' tyd Îang aan met oogeri 
vol van een teder medelyden. Arme. Ko
,i J zei zy, morgen , morgen , wanneer 
.de Zon haare eerfte 1lraa1en op de Zee uit
fchicl:, zult gy veel pyn moeten uicftaari 
.en daar by durf ik nog niet eens weenen. 
Kon ik u, myn . lieve kind! aan dit gruti· 
welyk gebruik onttrekken, d.1nr uw Vi· 
der altyd van 'zeide, dat heE ons tOt eene 
eeuwige fchande verfirekte J Maar belans t 

ik 
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ik kan u niet helpen, gy moet alles on
dergaan, of gy loopt gevaar, aan de woe
de der Natie opgeofferd te worden. -
Maar hoor eens, myn kind! ik heb u ietS 
gewigtigs te zeggen. Weinig dagen voor 
dat uw Vader vermoord wierdt, gaf by 
my dit ; (met eenen haalde Ducha!a uit 
den zak, (I=) welken zy op de fchoude
ren droeg; een Boele) 't is denkelyk een 
zyner BeCcherm-Goden; want hy hadt bet 
tot zyn ongeluk niet by zich, doe by ge
fchoten wierde: ik heb dikwils gezien, dac 
hy het kufte en voor het zelve op de kniën 
lag. Dit gaf hy my; eri verzogt my, het 
zorgvuldig te bewaren, cn het u t'eeniger 
tyd ter hand te ftellen 1 als gy verfiand ge
noeg hebben moge; deszelfs waarde te 
hefeffen , wanneer hy u door den dood 
zoude ontrukt wezen. Ik moeft u hezwee
ren, het als een Heiligdom, te bewaren, 
en beloven, u, zo dra gy daar jaaren ge
noeg toe hadt, naar de Colonie der Hol
landers te vervoeren, ten einde daar van 
de woefrheid uwer Natie ontwend te wor
den. Thans is het tydpunt behoren, dat 

gy 
(.) Zy dragen aan hunnen hals eenen zak, 

van velleu gemaakt, Wl1ar in zy hunne levens.. 
Jniddelen bergen. 
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gy tOt een [wchacher' fraat aangenomen Eè 
worden; nu zal het dan 'ook ongetwyfeld 
de regre tyd wezen ~ dit koftelyk fluk u te 
óverhandigen ; draag en bewaar het to<;h 
zorgvuldig by u, hèc bevat den Geeft uwes 
Vaders, en die zal u tegen àllé gevanren 
befcbutteD. 
. Doordrongen van èerbied nam ik dit 
Boek uit handen Ihyner Moeder aan; kulle 
h~ zelve en viel op myne kniên, om het 
aan te bidden. Ook maakte ik terllond 
eenen zak ledig; om hët in te beWaren. 
Nog een. P!W' uuren bleven wy 8llIl den 
oever der. Zee ~ en keerden vervolgena 
naar ons vlek terug, om niet tot eene prooi 
"van 't wild gedierte te worden , welker 
gebrul en gehuil ons al van verre uit 't ge-
betgte verfchrikte. . 

Wy lagen in eenen diepen flaap, wan
neer plotfeUng een y1felyk gefchreeuw my 
deedt ontwaken. Ik. fprong op; het ge
raas wierdt algemeen en telkens vreeOèly
ker; ik hoorde het losbranden van fnap:
haanen, en terftond viel my in; dat zeeker
lyk de bewoonders der Colonie , Uit wraaJt 
wegens onzen laatllen inval, de KocbtiC
/ters overvallen hadden. Ik wilde naar 
.myil~ Moeder lopen, wanneer '€lr op het 

OogeD-
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oogenblik tWee gew:tpende Munnen In· 
drongen, voor welken i1t, vol doodsang
nen op de knitn nedervicl, en myne han
den opwaards hef te , in hoop, dat men rtt'y 
door deze gcbacl"den voor cenen Chrif1:en 
-erkennen zoude. Maar zy verfl:onden my 
nier. Men bonde my de handen en Oeep
te my zo naal" buiten; ik fchreeuwde zon· 
der ophouden; Duchala, Duc"hala, maar 
het geweldig gedruis van buiten verdàofde 
myn gefchreel1w. De Hollanders hieu
'Wen alles ter neder, wat hun eenigen té
genUand boodt , plunderden het gantfche 
Vlek en Oeepten eene menigte gevangeneÎl 
van beide Sexen mede. 

"vVy trokken cenige dagen lang dooi." 
moejelyke en bergagtige wegen, in ver· 
fcheidene hoopcn verdeeld. De Hollan
ders hadden onS twee cn twee fhmengé
bonden, cn dreeven ons , :lIs koppels 
Beeften • op de onbarmhartig!1:6 wyze ~o 
Voor zich hcnen. 

Dèn zesden dag des morgens vroeg, zo 
uls de Zon even was opgegaan, zagen wy 
van verre den top der Vef1:ing op de Kaap, 
cn voor ons het platte Land , deels be
bouwd, deels tot Tuincn aangelegd; ed 

TI over .. 



1,8 . Cefthj~letljs '1/'" 
overal met fr:1aje huizen en BuitenplaatC'en 
bezet. 

Wmmeer men zich voor eén OogenblQt 
en fiechts als in ~beelding" in den ilaat 
van eenen W"dt1en kon ver.mderen, die 
nooit andere Schepzeis gezien heeft, als 
. naakte atrchuuwelyke Barbaren, den wil~ 
Dieren gelyk, die het ge~rgte bewonen, 
en nimmer ~dere borgerlyke Huishouding 
eo order, als eenc menigte Hutten, C-) 
gelykende naar Byekorven, met ftroo en 
aarde bedekt, en met eene J!lCIligte in den 
-grond geplante fiokken, als Pa1imden, om
geven: -. Zo zou men zich ook de groo~ 
beid myner verbazing en verwondering 
.VQorftellen ku~en, by alle en elk nieuw 
.voorwerp, dat zich voor myne oogen ont
".dekte. Een gantfc,h Heyrleger van verwar .. 

" ,de denkbeelden hieldt myneo ~ft bezig, 
en ik was in 't geheel voo~ geen ééne fa· 
menhtmgende gedachte va~baar. . IJs be
donderd liet ik my fti1zwygendc door de 
Overwinnaaren voortfleepen, geen 9ç min
fic wezen hebbende van het Noodlot, dat 
my voor banden aoodt; di~ JÜelJwe eD 

onge-
(*) or wel flechts Hegrren, Dlet paalen en 

lange gekromde ryzen ~t Gokken gemaakt. 
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ongewoone dingen, welken ik elk Dogen· 
blik en allerwegen rondorlJ my zag, lieteIl 
my niet toe, aan iets anders te denken. 

Eindelyk kwamen wy by het Paleis v:m 
den Gouverneur aan; dcwyl Hy nog aan 
tafel zat, wierden wy tot aan den avond 
in eenen donkeren Kerker opgefloten. ' Ik 
badt in gebroken Hollandfch, dat men my 
toch by myne Moeder wilde laten, doch 
men gaf op myn fchreeuwen geen acht. 
De Mansperfonen wierden in eene byzon'" 
dere gevangenis opgeGoten. 

Nu begon ik eerll myneR toel1:and in te 
denken, en \Tondt dien in den eerften op
ilag zo treurig cn elendig, dat ik eenen 
'Vloed van traatlCn ftome. Maar terllond 
ttoollte ik my wederom; ik hoopte, men 
zou my nog wat beter, als unèeren, beje
genen, wanneQr men maar in cyds "crne
men zou, dat ik de Zoon van een"'n blan
ken was. Inrulrchen, terwyl mylle Me
degevangenen met een wild geh11il cn ge
jank zich op den grond omwentelden, kroop 
ik in eenen hock, kreeg myn Boek tut 1fen 
zak en knielde voOr her zelve nedel, in 
de verbeelding, dat de geeft myns Vaders 
daar in woonde, en badt bem, my te wil~ 
len befchcrmeo. 
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. Tegen den avond opende men onieii 
Kerker, en wy wierden QP een gr9Qt Pleld. 
op. ~t Hof gebragc. Hier zut de Gouver
neur met zyne GemaIinne, van eene groo
ce menigte volks omringd, allen door 
nieuwsgierigheid gedreven, om de gevau
gene Hottentotten te ~n. 

Het gezicht van zo veel pragt en ryk
dom ontzettede my. Alle myne Landslie
den wierpen zich met een naar gefchreeuw 
plat ter aarde neder en ik deedt insgelyk~_ 
Ik kon weinig verll:aan van ~t gene fer al 
gefproken wierde; ik gaapte maar met een' 
open mond, vol· van verbaafdheid, naar 
al dat goud op de klederen, n:13l' het kos
telyk Paleis, de Tuinen ea duizend andere 
ilieuwe voorwerpen meer. ... 

Wy moe!len den Heer Gonverneur ea 
%yUe ,Gemalin meE onze Landsgebruikell 
wat vermaaken. Niemant was·er, die 
acht op my noog, en dit was my zeer aan
gennam, want ik fchaaqlde my myne aan
geborene wndbeid aan 4.en dag te bi'eilgen. 
De .anderel) daar en'tegen begonnen, ZO~ 
der eenig bedenken, met buitelen, zich in 
tt zand re wentelen, en allerlei capriolen 
te maken, de menigte te verluffigen. Men 
wierp hun eenige Darmeu voor. welken· 

. zy 
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zy gulzig inflokten, dewyl men hun dezen 
gnntfçhen dag hadt laten honger lyden. 
Men gaf 'er my mede eene portie van, 
maar ik weigerde dezelve. 

Wanneer dit [pel lang genoeg geduurd 
badt , zogt de Gouverneur vier van de 
welge:naakcfl:e en i1:erkfie Kochackers voor 
zich uit, en gaf ze aan den opziener der 
Slaaven over; de overigen wierden onder· 
de Officiers der VefiiDg verdeeld. 

Ik frondt da!U", zonder eens in aanmer· 
king genomen te worden, en zeker be
ellende meende my daadelyk voor zich weg 
te nemen, wanneer juii1: de Gemalin des 
Gouverneurs my in 't oog kreeg. Zy be
val, my to.t haar te brengen. Zy bekeek 
my van onderen en van boven en over 
myn gantfche lichaam, en verwonderde 
zich over de ongewoone blankheid en 
zacb.tb,eid myner huid, en fcheen eenig 
welgevallen aan my te hebben. Zy vcr~ 
~ogt haaren Gemaal, my aan haar lOt haa~ 

ren dienO: te fchenken. cn Zyll Ed. bra[ tcr
fiond zyue bewilliging, en zeide my, dat 
zyne Gemalin myne Heerfcheretrc zyn 
zoude. 

Dit bevel bragt my van vreugde als bui
cen, ply zelven. Ik, wierp my, zo lang als, 

Dl ik 
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ik waS, op -den buik ter neder~ kutle.de. 
voeten dezer Dame ~ en z6ttode, naar 's. 
Lundc; wyze, ten teken mynor onderdanig
heid, baaren linker voet op myn hoofd., 
Dit fcht<>en Httar Ed. vry wel te" behagen; 
'1:j weRkte my om op te ft:aan, gaf m,. 
on den Kamerdienaar over," beval. hem., 
my te reinigen., te kleed en 7 en, zo: ve€;l 
mogelyk, eene goede gedaante en bouding 
in my te vormcl.. Hy \vil~ my weg lei. 
den, maar ik hieldt my aan haa.ren 11:oel 

" wIl: , en begon overluid te fchreeuwen, 
en -te hunen. Zy lachte over myn janken 
en veroorloofde my by haaf te blyven. Erf 
waarlyk, ik wns ook niet geheel" zonder 
reden onwillig gewee11:) met den Kamer"
diennar te vertrekken: ik meende, uit de 
redenen van den Gouverneur te hebbCll 
kunnen opmaken, dat de" Vtou~perfonetl 
nu vervolgens te yoonchyn gebragt" zou .. 
den worden, en onder dezel,en hoopté 
ik myne Moeder te zullen vindéri... Dan, 

. ik bedraog my; de Gouverneur "k"ecrdEs 
met zyne Gemalin naar bet Paleis' te rog., 
en ik wierdt eenoodzankt, den Kamerdie
naar te volgen. . _ " . ,'; 

Blink (zo heette deze Mënfèh) was een -
,red fla& van een K~ •. ,1Iy bragt my ~ 

. Ipl .. 



tlntn Hottentot. !l3 

zyne Kamer , en liet my daar wat firoo 
nêerwerpen ,zynde het dien avond te laat, 
om iers met my te beginnen. Hy zetrede 
my allerlei foort van eten voor, maar ilt 
bade een afkeer van alle toebereide fpy
zen. Ten laadlen gaf by my vruchten en 
melk, welken ik met veel graagte naar my 
nam, dewyl ik in vicr eu twintig uurcn· 
niet gegeten badt. 

Hier na floot hy my op, en ging be
nen. Na dat ik alles, wat in de Kamer 
was, lang genoeg· begaapt en betatl: had
de, overdacht ik mynen tocfiand, en ik 
was 'er volkomen in vergenoegd, alleen 
de onzeekerheid uirgezonderd, in welke 
ik my wegess het Noodlot myeer Moe
der bcvondt. Ecnige dagen daar . na ver
nam ik certl:, dat zy en de Koning beiden 
in 't gevegt het leven verloren hadden. 

Meer dan vyftigmaal viel ik op de kniën, 
en' dankte met het opheffen der handen den 
Hemel; echter was alles nog dumer voor 
my. Ik verflak myn Boek onder het bed 
van den Kamerdienaar, en eindelyk wierp 
ik my op 't ftroo, en viel in flaap. 

't Was bereids klaar dag, eer ik ont
waàkte. Blink gaf rny melk en vruchten, 

. en liet my baden; doe reinigde hy rny het 
B 4 boord, 
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hoofd, zettede my eene MIl~ met bODtet 
'Pluimen op, trok my een .'Wie. mfte Over;'. 
b~md aan, bopdt my eenen zeet 13Jlgen ~ 
breeden S~tyncband, daar efl) ·VQ.C>rfchoOE 
van vederen aan vail was, ~1l1 hçt l;yf, CD. 
~dt my geele çurkfche H:llfllJ,ersjes aan. 

Hoe ong~woon dit alles my ook voor,,: 
~\'{8Ine, liet ilt hem toch· in alles met mr· 
I:egaan , en win my daar. in 't kon vry. 
wel naar te voegen, vermits de . kleding· 

. en opfchik,. de La~jes alleen uirgezon-· 
derd, .my wel behaagden.· 'Er ·~ediepen· 
r~eds verf~eidene weeken , eer myne. VQe:" 

ten daal aan gewennen ,wild.en " zy vÇfOo'f"': 
zaa,kren ·tIJy veel finerten , en ik .dacht reJ.,;, 
~cns ~é valle~, zo dikwils : ij[. eene trede, 
V9()rtging,.. . _ . . 
~o dra ik: gekleed, ell1 geheel in order-. 

was, brngr.men my .tll1QX myne He~rchel" 
. reffe. .Blink h;tdt my onderrichr, dat· ik. 
by het maken van myn Compl~ment; -:eJlr 
het ~tuigen' van mynen onderdanigen eer
bied, my niet ter aarde werpen., noch Me",: 
vt:<>~w~s y,oeE op. myq hoofd zetten, moeft t.. 
de~l dit. myne Kleder~q en den Veder,:,', 
bos kreulten en bederven z:oude, mant' ik 
mo;ft filJ op. de ééne knie .nederlat~n" en. 
met ruyn~. lipp~ ~Q.. ~pm' ~ k~eeds~ 

lWl;' 
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aanra~en. Hoewel nu dit laatl1:e my zo 
wel niet aanftondt, als myne oude gewoon
te, JO was ik echter hier m gehoorzaam, 
CD Haar Ed. fcheen over my zeer wel vol
dam te zyn. ~y was blyde, doe zy be
merkte, dat ik een,ige woorden gebroken 
lIollandfch fprak, en liet het aan de zorg 
van Blink ove~, my in alles te onderrich:
ten. Zy beloofde hem eene groote belo
ning, wannee~ hy my befchaaven. en aUe 
ruuwe zeeden affeeren ,konde. Zy wilde 
my alle dagen zien, om haar zc1ven van 
myne vordedpgcn te kunnen overtuigen, 
en, zo, dra ik 'cr in frant toe zou gebragt 
'zyn, zou men my gebruiken, om met 
haar :Qogtertje, een kind van ~even jaaren, 
te fpelen. T,Qt dien tyd toe wierde ik be
fl:emd, om by de Tafel achter Mevrouw's 
noel te fiaan, haar te bedienen, ook nu 
en dan in haar gevolg te zyn ~ wanneer 
zy bezoeken afleidde, of uit wandelen ging. 

Blink, die' zelfs my niet ongenegen 
fçheen, [paarde geen moeite, noch vlyt, 
om zig zeIven de belon~g, cn my de gun~ 
myner Gebiedfi:er, waardig te maken. Al
les ging wel; ik leerde ordentelyk eten 2 

my zei ven aankleden, fpreken, - met één 
woord, in den tyd van vier wecken was 

DS ik 
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ik de onwetendfte Page, eil' de galantt1:e' 
Hottentot.' ' 

't Gelukte my, het hart mynet Meelle-
rés te fteIen. Zy kreeg my lief, en over
laadde my met weldaden " gevende m1 
telkens kenmerken van hare uitftekeode 
genegenheid. Zomtyds veroorloofde zy 
~y, haare hand te kuO'"en, en' kortswylde 
en keuzeIde met my dikwiJs even zo ge
meenzaam en vriende1yk" als met' baare 
e~e, Dogter. ,Aan deze moeft ik nu tot 
gezelfchàp en tydvetdryf dienen, en haar 
oVerat verzellen.- Myne houding en' ge..' 
drag vermaakte den Gouverneur eD zyne J 

Gemalin op menigerlei wyzen. Niet ,21-
den ge~urde 't, dat, als ik de Tafel 00.' 
diende, myne HeerfcherelTè my achter haar 
Jloel een lekker brokje 'Ove1Téikte ~ en' al .. ' 
len zagen 'Zy met vermaak etJ genoegen, 
dat ik het to ordentelyk, a1$ èen geboren ~ 
Hollander, wiR: te nuttigen. ' De GollVet-' 
neur, bemmde zyne Gemalin' niet de ,aller
tederlt:e li~fde en alles, wat z1' deede ~ was 
wel gedaan en ~em altyd aangenum, ,W'DlU'_J 
om Hy zelve my oo~ met de uiterftévriea-' 
delykhcid heje~de; de 1 Huisbedienden 
volgden hûnnen Heer drutt in na', én 't ' 
wierdt my' ió. 't kort niCt moeijelyk te" ver-

ge-
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geren , dat ik cen, SlaaL was. 
Men poogde rny vervolgens in de he

ginfelen en gronden van den· Chriftc1yken 
Godsdienft te beoefenen; dan , die ging 
niet gemakkelyk~ Men zogt op- allerlei 
wyzenna re.vorfchen ,ormen niee een foore 
van GodsdienO:, welken ik waarnam , by 
my ontdekken konde; maar zy vonden 
niets diergelyks, cn geen wonder, dewyl 
myn gamfche Godsdientl: in nederlmiclen 
cn het omhoog heiFen' der handen befiondr. 
Op zekeren dag echter verrafchee. men 
my , -doe ik, naar myne gewoonte, het 
Boek van myn' Vader op de tafel voor my 
gelegd hebbende, het zelve knielende aan
hadc: men nam my het Boek af,. cn'brogt 
het aan myne GebiedO:er. 

Ov~r dit verlies was ik onvertrooftèlyk. 
Dàn, ik wierdt terftond by Mevrouw van 
Marwyk geroepen. Zy omving my zeer 
vrielldelyk en vroeg my: hoe ikLaan dat 
Doek kwam? - Ik beleedt haar oprech
telyk en met veel trn:men, dat myn Vader 
h~t, als, een 'Heiligdom, aan myne Moe. 
der hadt aanvertl'ouwd, om het my ['eni
ger tyd tcr h:tnd te ftellen, en badt haar 
op het democdigfl:è, my toch dien feha! 
nict te willen onmemen.. Mevrouw van 

lYlat .... 
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MlJfVllJYlt lachte, en omhelsde my zeet 
ll\Ïmlelyk. Wees te vreden, myn Kind! 
zei zy, over eenige dagen zult gy dien fchali 
weerom bebben •. - . Zy hieldt haare ~ 
lofte; vier dagen daar na gaf men my het 
Boek te rug, en deedt my verllaao, dat 
het een Fnmfch Pfalmboek ware. Alleen .. 
Iyk meende ik ce bemerkeu , dat h~ .~ 
fraajer ~n netter uitzag. als voorbeen •. 

Men nam nll nu van onder het opzicht 
yan Blink weg, en myne HeerfcherefIè 
wilde . niet, dat ik. haar voorman in. baar 
gevQIg verze.lde~ . De eenige dienft , wd
ken zy my toellondt, was by de Tafel 
neven ~ ftoel te «aan. Haar Ed •. ver
~ en. 0 verkreeg by buren Gemaal, my. 
eenen bekwaamen Meefter. te geven, om 
J1'1Y' in de Taaien en Wer.enfchappen te on
derwy~D. De Gouvemeur lachte, over 
baare gunläge gene~id t'myr..ards, ea. 
alfins bemerkende, hoe veel zy met omy 
op hadde, vroeg haar,. wat zy dan 0 ein~ 

Iyk '\'arl lIly 0 m~nde te maJEeo' - Laat 
my hier eens m~e omfp~ngen t gaf zy ter1 
antwoord; ik wil be~ven, of het nice 
mogelyk Z'f, . eel1en Hottentot even -'Q 
gemnnierd, befchaafd ~DO geleerd ce maken, 
aJJ den bellen EQ1'OpealJ,P,- op dat ik hem 

l'c:e~ 
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t'eeniger tyd onzen vaderlandCche PhlloC~ 
phen mag tegenfiellen, en een bewys ge· 
ven, dat de ziel van eenen Hottentot zo 
wel voor geleerdheid en goede vermogens 
vatbnar is, als de hunne, wanneer zy maar 
tydig genoeg beoeffend worQt. 

De Gouverneur bewilligde in alles en 
liet my geheel en al aan zyne Gemalin 
over. Men ruimde my eene kamer in, 
men nam my myne IndiaanCche kleding, 
welke ik tot hier toe gedragen hade , af, 
en trok my eene Cadets Uniforme aan. 
Men bel1:elde eenen Adjunét van den 
Scbeeps-Domine, die'my gezelfchap hielde 
en in allerlei WetenCehappen onderwyzen 
moert, en men beloofde, bern niet alleen 
wel te zullen belonen, maar ook op een 
Schip te bevorderen, wanneer het hem 
gelukken moge, my tot eenen Geleerden 
te maken. De Lichaams-oefeningen wier
den mede niet ver'ZUimd; ik leerde nicE 
:illeen den fnaphaan. wel dragen en behan
delen , maar ook danCen, ryden, {cher
men, met één woord , al wat tot ver
fraajing en volmaking van een' jong Heer 
van fatfoen vereifcht wordt. De Gouver
Beur vroeg wel eens, wnar toe toch alle 
~ie pogingen, alle die uitzichten, my, als 

fe. 
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emen, die tot' de 'ilavemy 'geboren 'n, 
2OUden'te ftade komen. En nocbmnf ver~ 
kreeg myne Weldoenfter eindelyk zo veel 
van Hem; dat Hy beloofde, my, wanneer 
myn gedrag het verdiende,·eene Vendrigs
plaats, en, met ter tyd eene Compagnie., 
te zuIlen geven. . - ' 
, Myn Leermeei1:eribadt iIi de daad moei~ 

.te genoeg, :-mynen rouwen -en ongefàtfoe
Jlee~n geeR: te'voimen:-eQ te befcbaaveD; 
.dan de Hemel badt nly mèt een gelu:Kldge 
Genie en goede Talenten begaafd; hier 
.by kwnm de ,onvermoeide-vlyt, welken ik: 
aanwendde·en een -weinigje eergi~igheid, 
4le my bezielde, -om ·dat myne Heerfche
:re1Jè my op -zo 'eeJ1e byzondere wyze 'Voor 
~ttok 'en ~gunfHgde-., my in de 'befte en 
fatfoen1ykfte gèzelfoha}>peD invoerde én dik· 
~s gelegenheid verfcbafte, ~ok lJy ·imde
'l'~ Hollandfche FllIDilien den toèg2ng ':te 
:.erkrygen. H~ Ed. 'wilde niet meer .. 
,dát ik. baar diende, of oppafte-, 'en al mytl 
'tyd wierdt aan Liéhaams-oefenJngen én aaa 
'de ftudien toegewyd: eindelyk, na!t vet
'loop van Zés jaaren, 'welken ik ·in de Co
'lome hadt toegebragt1 'WIS ik zo ver ge
-komen ~ dat de Gouvérneur zelfs 'DlY toe 
fene Officiers pla'ats bekwa:uD. -oordeelde. 

. ~yl 
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Zyn Ed. gaf my een Vendrigs plaaes. 
De vricnfchnp, welke de Gouverneur en 
zyne Gemalin my bewezen, was oorzaak, 
dat ik in de Gezelfchappen der Officieren 
met alle tekenen van achting ontvangen en 
bejegend wierdt. Vier jaaren diende ik tot 
nIgemeen genoegen myner Opper-Officie
ren. De Gouverneur hadt my nog fl:eeds 
een vertrek in zyn Paleis toegefl:am1; en 
in de twee laatfie jaaren fpysde ik aan zy
ne Tafel i Zyn Ed. en hoogft .deszelsf Ge
malinne verflauwden nimmer , Ül my tel
·kens nieuwe bewyzen te geven van hunne 
buitengemeene gunft en genegenheid. Me
vrouw inzonderheid vergunde my den da
gelykfchen toeg.mg, en beloofde, indien 
·er op myn 'g\;drag in '[ vervolg niets te 
berifpen bleef, als eene Moeder voor my 
te zullm zorgen. Van de oprechte wel
menendheid haarer toezeggingen gaf zy my 
het alleroverruigendil: bewys, doe zy op 
den geboortedag van h:l.'U:en Gemaal Ilem 
om eene Compagnie voor my folliciteerJe 
en ook verkreeg. 

Ik vergat allengskens mynen oorfprong, 
myne afkomfl:, rnyne opvoeding, mynen 
Sl:tavcnfiaat, en ik merkte, dat de Hol· 

hll-
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bnders op de KiltJp het ook vergatèn ; 
wordende ik onder hen als een Medebot
ger aangemerkt. AlIeenlyk gebeurde het 
wel eens, wanneer ik hen voorby ging, 
&.t zy den eenen of anderen mogelyk 
Ïlieuwlings aangekomen Vreemdeling %ach;. 
tjes in tt oor luifierden, dat ik een gebo
k'en HottentOt was, 't welk veelen nog 
'hlet geloofden, naardien ".ik in myne fpraak; 
zeeden, bouding en. Godsdienft dm 80:' 
dere Hollanderen volkomen gelyk was. 
" Tot hier toe was myn geluk door geen 
"rampfpoedeD: of eenig ander toeval ge
noord I of belemmerd geworden, en zelfs 
na de" verbetering van mynen toeftand, 
doe ik tot Capimin bevorderd was; verlie
pen twee volle jaaren, zODder dat iets tt 
geringfte my ontmoetede , dat my eenig
{ins zoude hebben kunnen onmlflen; •• -
Maar thans was het tydffig' geboren, waar 
in het vreefIèlyk Onwêer zou losbreken, 
dat zich reeds lang over myn hoofd hadt 
famengecrokken. " 



~~~~~~ 

TTPEEVE BDEI(. 

De Gouverneur hade, gelyk ik bereids 
gezegd hebbe., eene ecnigc Dog

ter; zy was Leolzora genaamd. Men hudt 
my wel eer, doe ik nog Lyfcigen van da 
Gemalin des Gouverneurs was, den poll: . 
opgedragen, van h.1ar, die eenige jaaren 
jonger was , als ik, overal te verze1len, 
haar tot gezelfchap, en in zeker opzicht 
tot haare befcherming, tydvcrdryf en op. 
paffing te dienen. 

Leonora was al ras aan mynen omgang 
gewend, en naar mate ik befchaafder 
wierdt, en myne jaaren to.cnamcn, wierde 
ook myn gezelfchap haar aangenaam er. Zy 
betoonde zich byzondcr gemeenzaam. en 
in alles een vricndclyk vertrouwen, 1prak 
my met de woorden, Gy en U aan, (*) 

C reik. 
(.) Dit zal men mo!!cl~'k, :ols ecn voor

recht, hier uit kunnen verllauJl; wanneer 'cr 
Geil kind by de Hottentotten ter wnereld 
komt, wafcbt men het. na voornfgnandc an
dere beli10ttelyke plegtir;heeden, met het f l' 
van zommige kruiden, befiueert het met vc.t, 
,en geL!ft het gemeel1lyk den Naam V111 h~. 

lC '11 
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~eik:c my dikwijs , naar het voorbcel~, ba:l .. 
ier Moedet, , haarc hand toe, (lm zc' rè 
luWen en gaf my by duizenderlei kleinig-' 
heeden teikens kenmerken van haare gene
genheid.' , " " ,.. ' , 
: Ik van myne zyde bndt haar, als' e(~ 
Godin, aan. 'Haare uitboeten&; en d~ 
lYks toenemende bekoor~lyk,heeden had~ 
den myn woeft hnrt' gevoel, 'warmte 'en 
tederheid ingeboezemd; ik kende, 'ter dier' 
tyd de gevoelige, mmdoeningen l'.Iict, die 
door Dl}'nen boezem 'heen ilroomden; dit 
alleen befpeorde'ik echter na.n my zclveu, 
dat.de emftigc cn warige wenfch, ort! 
Leonora te behagen, ,,'Oor my eenc aller·: 
krogtigfte bewCègreden wa~, oltl met eeoen, 
ónvennoeiden vIyt hel: 'gelukkig gevolg der 
pogingen' myner Leermeefteren te bevor; 
deren, myne ftadien fier~ VOOrt te zetten 
en myne zeeden meer ea meer te befch:lll<-
ven cn re vormen. ' , ' 
, .Met het eindigen der kindrche j:ll\ren 

n.'lm ook die vemouwelyke omgang een, 
einde. Leonora wierde meer achterhou
dende, ik. eerbiediger en meer fchrooma7r 
, '" ,':' tig 
~~n, of ander Dier; men noemt hem Ez,', 
Os, Paard, enz. cn zo zal hy Dy vervolg vat! 
tyd ook ailugefpro1.cll warden. ' ' , 
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tig en wy zagen elkander niet zo dikwiI~ 
meer, a1s voorheen. 

Myne Liefde was echter niet uirgc. 
doofd, zy behcerfchte my meer en hevi6er 
dan ooit; hoe meer de Gouverneur my 
met zyn vertrouwen vereerde, bJe ftourcr 
ik allengskens in myne hoop wierdt, en 't 
voorwerp dezer hoop, welke my by nlles, 
wat ik deedt, bezielde, was Leonora. On~ 

ophoudelyk zogt ik Daar gelegenheid, om 
haar te zien en te fpreken, en haar blyken 
myner hoogachting te. geven. Leo.'1ora 
fcheell niet ongevoelig; en ik hadt grond 
te geloven, dat zy my met meer achting 
en vrienfchlp , dan anderen, behandelde. 
Haare Moeder beminde hanr tederlyk en . 
gaf haar alle de vryheid, welke zy verlang
de; dies vonden wy niet zelden gelegen
heid, malkanderen te zicn, en ik bemerk
te', dat uonora zulke gclegenhceden nim-
mer vermydde. . 

Gedurende die vier jalrcn, wclI.en ik., 
-nIs Vendrig, de Compagnie diende, po')g~ 
de ik uit al myn vCl'mo~en en m!!er dan 
.ooit, door een goed gedrag de genegen
IlCid...myncr Leo11Ora te verdienen. D~1.c 

mync pogingen mishaagden h:t:lr niet, en 
ky vcr[chcidcne gelcgcnhccd~l1 decdc 7.)r 

<: Z D11 
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my bemerken, dat zy my bonn aDdere 
Officieren voortrok. . 

Dan, nimmer gloeide dat vuur in my· 
nen boezem lieviger, dan ten dage, doe 
ik met ecne Compagnie begunftigd wierdr
'1: Was de Geboonedng van den Gouver
neur; wy zaten aan Thfel. Het Deren 
wierde opgedragen. De Gouverneur was 
gew~n, altOOS op dezen dag . eene voor.: 
bede zyner Gemalinne ten voordeele van 
ecnige Gevangenen, door vonnis veroor· 
deelden, of Lyf-cigenen, in te willigen. 
Die maal wuren 'er juifl: geen Gevangenen, 
noch eenige ter ftraf gedoemden voor ha.n· 
den; dies vroeg Zyn Ed. aan zyne Gema
lin al boenende, of Zy niet wederom iets 
te verzoeken hadde, en Hem d~s gelegen
heid geven, haar de eene of andere voor
bede te bewilligen. . 

Myne oogen waren op uono"a geves
tigd, en ik zng, dat haa.re oogen op do
ze woorden wn vreugde tintelden. Dan, 
ik liet dit onbemerkt en zag voor my in 
verlangen, het antwoord myncr Weldoen
fier te horen. Zy {londt op en omhelsd., 
haaren Gemaal; men heeft het u, myn 
Heer ! te danken, zei zy; op de [(gap 
~n geen ongelukki~çn, welkçr traanen 

~yq 
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"m.yn mcJc1ydcn en myne voorbede vorde
ren! Gy hebt alles rondom u gelukkig ge
ID:L.'lkt: maar , op dJ! ik myn rcéht niet 
\'crlieze, zo wil ik evenwel é6n verzoek 
doen, wellt enkel ren doel heert, ecnen. 
gclukl~igell nog gelukkiger te maken. -

De Gouverneur \Vus juiR: ter dier ty.l tl't 
een zeer goed humctlf. Spreek, l\fC\TOU\V! 

z~i IIv, gy weet immers, d:u ik op my· 
nen Gcboortt!djg u nooit cenig verzoe!t 
II.ma. 

\Vc1nllD, vcrvolZdc l\lC\'rouw \'3n nlar
'U.'ylt, dun verzoek ik u, d:lt Gy den I leer 
Vendrig de ComP:1brnie geeft, welke na 
olllangs vacant geworden is. " 

Zo, Heef Lic:utCllant; (zei de Gouver
neur lat.hende tOt my) myne G~m:llin wil 
u nog hc~fcn Capitain hebben! -

11;: frondt op, om Z)'n Ed. voor deze: 
benoeming tot I.ieuren:mt mync dankzeg
ging te betuigen ~ m:mr Hy liet my geen 
tyd. - Dlyf m:l:lr dnnr , Heer Licure
nant I riep Hy n1.y te gcmoet. de Compa
gnie is voor u, komt, Vrienden, ]m ons 
CjP dc gc1.ondheid V".lR den I leer Cnpimin 
ccn frifië DOCt\:lI uitdrinken. 

De \'rcugde \\'US algemeen. Dnn, ik 
\'C1"l:mgdc m:tU' Il:t:lr het oogcnblik, '\'lar 

C 3 in 
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in ik Mevrouw van M4rwyk'[ leveiJdigrf 
. gevoel myner dankbaarheid zoude betui": 
gen kunnen. Hier roe deedt.zich alras ~ 
de maaltyd gelegenheid op. Ik wagtte haar 
in baar kamer, en wierp my aan haare voe
ten. Zy beurde my gunftig1yk op; my. 
haarc hand toereikende; en verieekerdè my 
+art haare befc~erming •. Hoc pe had~ 
ik Haar Ed. ten blyke van myn erkennend 
hm de tw:e eerftc jaareil myner Gngc' 
aangeboden, zo ik nü:c gevreerd hadde; 
Haar door deze aanbieding te beledigen. ~ 

Leef gelukkig;. Hçer Capitain! f~ 
deze grootmoedige Vrouw,.' wanneer gy 
voonvaren zult, gclyk tot heden, ·myn. 
keuze en myèe vriendfchap door het hon
den van een goed gedrag te rechtvnDrdi
~n, zo znl dit my oe aangeriaämae dnnk 
wezen, en .ik znl blyde ~yn, u een klein: 
gelu1e en de Compagnie e-enen bnl:lven eD 
nuttigen Man vcrfc;.hafi: te hebben. 
. Op dit oopblik uadt Leoll0ra in de' 
kamer. -

Niet waar, Venrólgde haare Moeder,. 
Leonora komt, 001 den Heer Capitaio' 
haare deelneming in zync bevordering te 
kruigen? 

lAnq,á's wangen ;loeiden! Ik hoop,' 
.' Jei 
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~1 'Z'1, een weinig beteUterd, by beert lang 
gemerkt, hoe gn:un ik hem gcJukk~~ zag, 
,m:l:lr myne blydfch:1p over Zl'll geluk zou 
nog grooter zl'n, w:lnneer ik hct hem 
Ycrlèhaft rodt. 
. Deze woorden verrukten my, ik v:me
de h:J!lrc hand ,en drukte ze eerbiedigfl: n.1n 
n1l'ne lippen en Cf..oe zachte wedcrdruk
king gaf my gcnocgza:un te kellDCD, wat 
·cr in h:1:11" hort OIl1~lIlg. I 

, Opgetogen en nis dronken van vrcugdl) 
verliet ik. myne \VeJ,,{oenfter, om in dCll 

Tuin der Vclling myne zoete rumtloenin
gen gchcelyk den loflèn teugel te vieren; 
~k liep. als een dwnallicht, door anc l~ 
pndcn heDen, wierp my in het Bofch te
gen den grond lledcr, en dacht in de Ely
fëcfche velden verplrulrll: te zyn, --:' 
wanneer plotfeIings' een erbannelyk ge-
1chrceuw m1 uit deze myue opgetogen
heid deedt omwukcn. 
, Ik vloodt y~illgs henen na:u- de plaats; 
d:1l1f het gcfchrceu\V' VlL"1 d3an k,vam. -
Maa.r - 0' God I - welk een ge-. 
licht! - LtonorfJ - levenloos ter 
anrde uirgctlrekt, en eenige fchreeden Wil 

~m ecne Slang. "'clke zich juUt op .ç 
eosenblik \.romdc, zich tot dcn l:ta.dlen 

C ... fpron; 
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(prang gereed makende, obi Zich om baar 
lichaam oIl.1 te flingeren. .' 
. Ik viel 'er dp àarl én myn fabel kwetfte' 

liet Dier evèn op hèt tydlJ:ip, daç het toe
fchoot. Met een yfI'elyk gefchuiffel wend
de het zich woedende t'lilywaar'ds, doch 
ik. kwam het zèlve voor en door eenè· 
tWeede houw verloor ty bet leven , eer 
dog haar fiaarc my bereiken konde. Al·' 
leenlyk wierden myne klederen van ded. 
fira:Jl van 't F cayn ,dat liet Vlm zich fpoog, , 
bevlekt, gelyk ook op myne hand eenigê 
droppelen brandden, welker uitwerking 
echter door het gebruik eener zalve, wel~ 
}re men in deze heete Landen gemeenlyk 
by zich drangt, ros belet wierdt~ -(-) 

Hier op ging ik temond naar LeOfJorll; 
die nu even wat by haar zelven kwam. 
V~~ niet, riep ik, zy is gedood. LeonfJM 
ra was wn fchrik dermate verzwakt, dat 
zy tlIluwlyks eenige woorden kon voo~è· 
brengen, om my voor haate verloffing te 
danken; ik leidde haar naar eene veilige 
~laats, om daar eenJ~ oozenbUkkcD uit 

te 

('ti) Ook: zyn zy airoos voorzien vao kleine 
witte Uyen, welker fup, op de wQnde g~ 
lcgd, gezegd worde, bet vargift aanttondi te 
doen verdwync:n. 
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te nil1:cn, cn kon d:ulr ntl ntlU de Velling. 

De Gouverneur en zync GcmaUnnc 
willen niet, doe zy van bun.'lc Dogter 
het doodclyk gcw:lr, W:1:U- uit ik. b:l:1r ge. 
red hadt, vernomen h:lddell, wat voor 
bewyzcn van hunne danL.crkcntenis en 
vricndièlmp zy my geven konden; voor
rummlyk Mevrouw van lJlar'WJk;zy druk
te my dc hand; ik ben u. zei zy, het 
leven myner Dogrer fchuldig, en z:U niet 
ruften, voor dat ik u de overtuigend
ne blyken myncr dnnJ...ba:l.rheid gegeven 
hebbe. 

Weinig chgcn m dit voorwl verndl:c ik 
uonora op een eeIlZl1:lln \Vatlllc1p:uL Ik 
wilde haar ontwykcn f m:mr zy wenkte my 
en verzogt, haar te willen vcrzclIen. Zy 
begon cerftand h:mr getprek met nieuwe 
betuigingen ha:ll'Cr dankbaarheid, welken 
ik derwyzc beantwoordde, als de vu3rigfte 
Licfde my ingaf, en op dicn aant km· 
men W'/ t11lcngskens tot die wedcrzydfchc 
verklaring, welke het eerft:: deel der \Ven· 
fchen aller verliefden is. \Vy bekenden 
d'cen den anderen onze Liefde. Onze 
blU'ten ,-loeidcn over W'l tederheid en Lco
tJOf'a verzecl..crcU: my, nlll :ncr tOt c"nige 
verbintenis te zullen belll1itcn, Ills die on-

C S Je 
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J.e Liefde ten oogmerk h!ldt. .Echter fpra~ 
ken wy reffens met malkandereQ af, o~ 
.verbintenis geheim te .houden·,. tOt dat ik 
:nog eenige juren gediend en my hl qe ge:
negenheid van den. Heer Gouve.rneur tel' 
,dcge beveiligd Paat; en als dan wilden wY 
~e bekwaame gefegenheid a~en ~ 
waarnemen, om ~erl1: zyne Gemalin, en 
'door deze ook Hem te.gewinnen~ . ., 

De vcrVti1ling onzer wenfchen wier<lt 
Poot eene mcni~ .groote en fchier onQ~ 
~crwinne1ykc hinderp3!llen geftremd, of 
moejelyk ge~aakt... I?a~, waar vindt dé 
J..iefde ZWlU'ir,heeden, \Vellten zy niet hoopt 
te boven te komen Y. :-. SchQonfchynenr 
~e glinfierende Hoop. I Waarom hebt gj 
~et meer ,~erkJykhei~ ~ als een. Droom; 
of een v~rfchynzel, uit ligte dampen faj 
mengeWèèven ~ .~t, welk door elke zachtè 
blaazing der Lucht weg\rliegt. ;. I . 

De GOuvemeür. hadt wezen]yk Veel ge... 
negenheid voor roy, plaar de gedachte; 
:van my, als den Echtgenoot zyner Dog
ter, aan te merken, was nimmer in myn 
h:ut opgekomen. Het grOOtlle gedeel~ 
~er weldaden, met welken Hy my zo 
inildclyk begunfiigde, had;t ik meer aan 'Ot 
verzoek ea de voorfpnUtk van zyoe Gema-

lin; 
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Jin, dan aan Hem, te d:mlten; en, of. 
fchoon ik tegenwoordig ver boven myneIi 
vorigen fiantvelheven ware, hade Hy noch
tans geen oogenblik vergeten, dat ik zyti 
Creatuur, en, zonder zyne byzonderc 
gunft, een verachtelykc Slaaf was.. . 

Eéne omfiandighefd verhan!lc mynen 
ondergang. LeofZora badt cene jongo 
Juffrouw by baar COt gezelfclrop, eene 
geborcnc Franfche, Bahet C*) gcnaamd~ 
Zy was met Leonora omtrent van dezelfde 
jaarcll , cn niet onbevallig. Boven dien: 
\vas zy zeer levendig van geeft en met eell: 
doordringend \'erllnnd begaafd. Zy was 
de Dogter eens Koopmans in Botll'lJeaux. 
Door verfcheidene rampfpocden was haar 
Vader genoodzaakt gewceft, Y,·ankryk te 
verlaten en hadt het befluic genomen, mc:t 
bar naar Battlf:ia re gaan, in hoop, vall 
daar cenig Fortuin ce zullen maken. 't 
Schip kwam aan de Kaap; hier wierde hy 
door eene heere koorcs aange<afl:, welke 
hem in weinig dagen in 't graf rukte. Ba
bel was tcr dier cyd twaalf jnaren oud, heb-
1,endc noch vriend, noch kennis, en dus 
v:m allen verlaten. Mevrouw van Marwj'f,: 
nam haar tot zich, droeg haar den poll: 

VG 

(*) Betje. 
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\'IlIl gezelfclmp-J~ffer by ~ Dogte~ op~' 
~et oogmerJt teffens, om baar de Fran
fcbe taal te doen leeren~ 
'. Sedert eenigen tyd hadt ik al bemerkt, 
.mt Babel my niet ongenegen was t en. mo
gelyk zou ,deze ontdekking my niet onaan
genaam geweefi: zyn ~ ~nneer ik Leonorà 
niet gekimd hOOt; ~ ik. nu in tegendeel 
my hieldt, als of ik. h:mre bcmoejeni1I'en t 
om my tekenen ~'UlI'et: genegenheid. te g~ 
\l'en, niet verfi:ondt. Zy gaf ze my derhal .. 
ven duide~ker te kennen, en ik d;aar en ce. 
geR ontw~ek zorgvuldig alle gelegenhe.e
den, om hIl1lr te zien en te fprekeR. In 
.flede nu, dat deze koelheid van myne zy
de baar hadt moeten doen befluitcn, haare 
hartstogt te beteugelen en hlUlr eene ver .. 
achtende onverfçhiUigbeid regen my in te 
boezemen, ,zo diende zy veel meer, om 
bet vuur h:mrer hevige Liefde felder aan 't 
branden te helpen. . 

Een ongelukkig toeval liet ons, eens al
leen by malkanderen. Ik. wilde haar ver
laten, doch zy hieldt my terug en ,verzogt: 
my daar te blyven. Ik wendde bet ge
fprek op onvcrfchillige dingen, maar zy 
hadt het '~r nu volfirektelyk op gezet, om 
de~e gelegenheid niet Dlltteloos te laten 

ont-
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6nrglippen. Ha:lre oogen wierJen-kwy., 
nender, haar :mnzien tederder, zy fprak 
van aandoenlyke gewaarwordingen, -
met één woord, hoe lecr zy het ook zogt 
te verberg~tl" 'en te vermyden, zo kon ik 
töch ditmàal"eenc rondborftige bcJ(entenis 
niet ontgaan, welKe' ik reeds lang gewagt, 
maar gevreefd, badt, om dat ik ze niel! 
kon beantwoorden. 

Dusdanige flap is voor een Vrouwsper
foon zelden .. voordelig. De welvoeglyk
heid en de gewoonte :"l;l(;bhen 't ook dit 
geflagt als eene wct opgele&d, haare ge
voeligheedcn in dit fluk te verbergen, en 
den fchyn aan te nemen, als of zy in 't 
geheel van geen aandoeningen wifien. 
Maar by my wierde de hoogachting, wel
ke ik anderfins voor l10bet hadde, door 
deze verklaring, welke zy my al beeven
de en met een zichtbaare blos op haure 
wangen deedt, nice een zier verminderd. 
- Ik was een Kocbokker, - en by 
ons zyn wy niet gewoon, de Ntltuur te 
verzaaken. Geen Kochockerin fchaanu 
zich der tederheid, en der Liefde, de edel
fle unndoening van 't menfchelyk hart, en 
zy waagt het geruft, zonder vrees, of ge
vaar, van deswegen veracht te wordell, 
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aan her: voorwerp derzelve zynen Triump~ 
c:e ontdekken. 
" Ik ging naar BIJbel, kufte haare hand ~ 
prees haare beminnenswaardige openhartig..: 
heid en zogt door eene vleyende taal eQ 
alle moge1yke honingzoete "woorden. aan 
myn antwoord al h~ hard~ "en onaange-, 
oaame te beneeuien. lk verzeekerde haar, 
dar: ik nier: eerder ergeils, 'of op ecnjgerl~ 
wy'O: aan eenige Lief4e denken zou, voor. 
dat ik door eenjg~ wezenlykell dicnR:, 
en guttige verrichting "my de gooR:" vat( 
den Gouverneur waardig ~oude gem.aakt 
hebben. ".""" " ". """" 

Dan. Bakl was vee~ te fchrander, .elf: 
te fcherpziende, om aI het bittere en on
fmaakelyke, dat'er in myn" antwoord was, 
niet te verfiaan en te gevoelen. Zy be"; 
greep teKens, dar: zy die gene nier: ware, 
welke" ik myne Liefde wnardig achtte, 'en 
die gedachte vervulde h:mr met een doo
delyk verdriet. Te voren gloeiden haare 
waugen nn fchaamt, nu van haat en on
.genoegen. Haare hoogmoed was geraakt, 
ren beledigd en valt 'er wel ooit aan een" 
Vrouwsperfoon eene belediging haltgrie
wnder, d:m die haaren hoogmoed weder .. 
vaart.? Te bager zag IJ zich nu in myne 
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""gen ,'clnedcrd, dcwyl zy my haure zwak
heid bclecden hadr. 

Ik za~ met medelyden haure verlegen. 
heide Ik poogde haar door de eerbiedig
fie redenen cn betuigingen 1l1yncr hoog .. 
:ichting tc vemlUrwen en tot bcd:tren ce 
hrengen,. en inderdaad het fchcen einde
lyk, of zy daar door wat bevredigd wierdt: 
immers zy nam eene l-ekere run: aan, wel· 
ke nochmr:s door cenige traanen, die haa
re oogen ontgliptcn, wcdcrfproken wierde. 
, Tcn batnen hcrfl:c1de zy zich. Kor;, 

zei zy, indien gy een Europeatl.n waart, 
zo zoudt gy weten, dat gy my, vnn dit 
oogenblik aan, als uwe Doochryandin ,zoudt 
nlOcten befcllOuwen; - in ons L:md ver
geeft een Vl'ouwsperfoon nimmer de vcr~ 
achting haarcr Lie1äe; doch ik voel het, 
ik kan u nict l1aten; -- maar gy, die 
weigert u te bedienen van de overwinning, 
welke gy over myn hart behaald hebt, 
zoudt gy ook wel in 11uat ZYI1, my, nu ik 
II uwcn Triumph ontdekt heb, te verach
ten? - Zo gy dat kunt doen, - Ko
'ri! - zo zoudt gy die bcminnenswaar
dige Man niet zyn, daar ik u voor houde. 
- 'Vy willen vrienden zyn, als voor
heen, d,)!'; h alleen onder dat beding, dat 
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. r;y dit ons gefprek voor eeuwig vergeten 
zult, - zal uw mond ooit het genngfte 
èlaar V1U1 ontdekken, _. KiJri, - gy 
weet niet, '\Wal' een gehoond Vrouwsp~ .. 
foon toe bekwaam is! . 

lk beloofde ·haar o.p 't heUlgO:e een eeu"! 
wig iliIzwygen., verzeekerde baar nog
maals van royne akoosduurende hoogach .. 
ting, en bier mede , naar den uiterlykeq 
fchyn, te weden, verliet zy my. 

En wezenlyk, ik dacht in 't geheel nieç 
meer aan dezen g.mtfchen handel , welke 
\Toor my zo weinig gewigtigs inhieldt. 
DaB , Bahel hlldt het nog niet vergeten, 
In 't binnenfte haars harte verborg zy haar 
verdriet en met behulp van de vermom.,. 

. ming en vtinzerye, (eene konft, in we\ .. 
.ke hare Kunne, en inzonderheid de Vrou
wen van haaren LaQ.daart , zo by uidtek 
!ledreven zyn ,) misleidde zy my door eene 
in uiterlyken khyn aangenomene gemoed&
roO:. 

Zy hadt voor zich genomea, myne ge
negenheid uit te vorfchen. Zy gUre weI 
ha:lt1:, dat eene andere Liefde myn bart' 
moell: ingenomen hebben. 't Kwam al
leenlyk daar op aan, bet eigen voorwerp 
myDCJ liefde uit te vindeD. Dat het ~ 

Koe-



tenen Hottentot. 49 

Kochackerin was, dat trok zy geen oogen
blik in twyfcI; 't moeft dan (énc v!m de 
Cololliflen wezen. De meeO:cn nn vun die 
waren reeds getrouwd, dezen liet 7.y dus 
buitcn aanmerking, en dan bleven 'cr ver
volgcns maar weinigen over. Dan, die 
waren deels nog te jong, dcc Is met geen 
zulke hoedanighcedcn begaafd, welke myn 
bart konden in boejen (ban. Derhalven , 
rekende zy uit, waren 'cr maar twee op de : 
gamfche Kaap, die met recht cenigc aan
fpraal\: op mylle genegenheid maken kon
den, zy naamlyk, cn Leol1ora, en , ver
mits zy voorby gegaan wierde, zo bleef 
Leonora de cenigO:e, welke haar waardig 
fcheen, haare Medeminnares te wezcn: '[ 
was nu maar de zaak, om 'er achter te ko
men, of zy het ook wcrklyk ware. 

Myn dagelykfche optrek in en vcrkce
ring aan het huis van dcn Gouvcrneur, en 
de ongemcene vriendclykheid, met welke 
men my daar bejegende, ver11:crkte Babet 
geweldig in haar vermoeden. Ras wierde 
zy gewaar, dat huare argwaan niet onge
grond was. Lcol1ora fchroomde 7.0 min, 
als ik, dat men onze liefde bemerken zou
de, wy hadden 'er geen erg in en bckom
merden oni beiden even weinig, om 011-

I> zen 
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