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Voorwoord

In 1977 is die twee dele van Toponymica Hottentotica A gepubliseer. Dit 
het die uitkomste bevat van die navorsing oor Khoekhoense plekname wat 
in die eerste stadium afgehandel is.

Hierdie deel, ter onderskeiding getitel Toponymica Hottentotica B , bevat 
die resultate van die tweede fase van die navorsing.

Hiermee word die studie oor Khoekhoense plekname afgesluit.
In totaal is bykans 4 000 Khoekhoense plekname in hierdie publikasie 

behandel. Die invloed van die Khoekhoen op ons pleknaamgewing is nog 
groter as wat uit hierdie syfer blyk, want baie berg-, rivier-, plek- en plaas- 
name is regstreeks uit Khoekhoens vertaal.

Met hierdie publikasie word dus 'n belangrike bydrae gemaak tot ons 
kennis, nie net'van pleknaamkunde nie, maar van taalkunde, plant- en 
dierkunde, geografie en kultuurgeskiedenis.

"n Belangrike uitkomste van die studie is die vasstelling van ’n nuwe 
metode orn duistere name te verklaar en verkeerde verklarings reg te stel.

Daar word vertrou dat hierdie studie nie net vir navorsers van nut sal 
wees nie maar dat dit belangstelling in pleknaamkunde sal bevorder.

K.P. PRINSLOO 
DIREKTEUR
S.A. INSTITUUT VIR TAAL. LETTERE EN KUNS

vii



Vlll



Dankbetuiging
Ons verpligting teenoor die instansies en persone wat ons op een of 

ander wyse gehelp het. is besonder groot. Daarsonder sou ons hierdie 
studie nie kon volvoer het nie.

Die lyste van instansies en van persone wat ons met ons werksaamhede 
gehelp het, word hieronder alfabeties aangegee.

Instansies

Ons innige dank word uitgespreek vir hulp wat verleen is deur die De- 
partement van Nasionale Opvoeding, die Direkteur-Generaal van Opme- 
ting, die Inboorlingtaalburo, die Landmeter-Generaal. die Nasionale Plek- 
namekomitee van die Republiek van Suid-Afrika, die Pleknamekomitee 
van Suid-Afrika, die Staatsargiewe in Kaapstad en Windhoek, die Suid- 
Afrikaanse Uitsaaikorporasie, die Suidwes-Afrikaanse Uitsaaikorporasie en 
die SWA-Administrasie by name ook die Administrateur-Generaal, G. van 
N. Viljoen.

Persone

Dan wil ons ons opregte dank betuig teenoor die volgende persone wat 
ons tydens ons besoek aan Suidwes-Afrika en Noord Kaapland in 1977 te 
woord gestaan het en op die een of ander manier gehelp het: Mnr en mev. 
C. Adendorff, mnr P.P.H. Alberts, mnr B. Andreas, mnr D. Apols, mnr 
K. Apriels, mnr H. Arndt, mej. J. Badenhorst, mev. l.R. Benade, mnr 
F.J. Blaauw, mnr J. Boois, mej. M. Boois, mnr G.P.L. Boonzaaier, sers. 
A.J. Botha, mev. C. Breitenbach, adjt.-offisier D.J. Brewis, dr K.F.R. 
Budack en mev. L. Budack, mnr J.D.G. Burger, mev. C. Christian, konst. 
I. Cilliers, konst. S.A. Coetzee, mnr A.K. Cornelissen, mev. P. de Jay, 
mev. S. de Klerk, mnr P. de la Rey, mnr D. Dirkse, mev. R. du Plessis, 
wnd. stasiebevelvoerder C. du Preez, mnr R.A. du Raan, suster Jeanne- 
Agnes Egger, konst. N. Eiman, mev. E. Engelbrecht, . luit. W.D. Fouche, 
mnr A. Frans, mnr C. Frederick, mev. M. Frederick, mev. R. Frederick, 
mnr. H. Gariseb, genl. J. Geldenhuys, mnr D. Goaku. maj. P.J. 
Goussard, mnr W.H.G. Haacke, mnr S.D. Hanse, mev. B.V. Henckert, 
mnr M. IFIudoab. mnr FES. Isaack. mnr P. Isaak, mnr J. Jansens, mnr 
F.J. Jooste. mev. H. Jooste, mnr en mev. E.L. Kafer, oud-sers. E. Kari- 
seb, mnr J. Kooper, mnr T. Koper, mnr D. Kotze, mnr J. Kotze, mnr 
F.K. Krenz en mev. Ch. Krenz. mnr P.P.J. Kruger en mev. J.E. Kruger, 
sers. P.J. Labuschagne, sers. B.J. Lange, mnr J.C. le Roux, mev. M.M. 
Lombard, kmdt. J.T. Louw, mnr N.A. Louw, hoofraadslid D. Luiperth, 
konst. S. Luiperth, mnr A.N. Majova, mnr F. Marka, sers. J.H. McDo
nald. mev. E. Meintjes, mnr C.F. Meissenheimer, konst. C.W. Meyer,
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mnr J.H. Mienie, mnr A.F. van R. Mouton, konst. D.J. Nagel, mev. A. 
Nanus, mnr B. ||Naobeb, mnr J.A. Nel, mnr L.J. Nelson, mnr J.H. Nie- 
naber, mnr J.A. Nieuwoudt, mnr en mev. W.A. Odendaal, mnr W. 
Ortman, mnr J. Pienaar, sers. H.N. Pieter, suster Ursula Ponnighaus, mnr 
A.E. Rautenbach, mnr G.P.E. Reimann, nrej. A. Reyneke, mnr C. Roe- 
lofse en mev. R. Roelofse, mnr J. Rooi, mnr P. Rooi, mnr S. Rooi, sers. 
H. Rowan, dr H.J. Rust, mev. R. Shone, mnr C.J. Skead, konst. D. Slam- 
bert, mnr P.M. Smuts, eerw. L. Snewe, mnr F. Somseb, mev A. Spring
bok, mej. C. Stern, sers. B.J.G. Steyn, mev. A.M. Strauss, mev. M.C. 
Swart, mnr P.S. Swart en mev. G.P. Swart, adjt.-offisier P.M. Theron, 
sers. H. Tsowaseb, mnr en mev. H.M. van As, konst. A. van Coder, luit. 
A.L. van den Heever, mnr. F.P. van der Bijl en mev. F.P.B. van der Bijl, 
mnr. P. van der Merwe, konst. J. van der Westhuizen, mev. C. van Eden, 
konst. C. van Heerden, dr. T. van Heerden, kmdt. G.J.C. van Niekerk, 
mnr A.FI. van Vuuren en mev. M.W. van Vuuren, mnr J.G.A. van Wyk, 
mnr en mev. P.J. van Wyk, mnr W.P.J. van Wyk en mev. C.H.W. van 
Wyk. mnr N. van Zyl, mnr P.J. Venter, adjt.-offisier J.M. Visser en mev. 
L. Visser, mev. T. Visser, mev. S. Volmink, dr en mev. B. von Moltke, 
mev. A.C. Vorster, mnr W.C. Watson, suster Lintrud Winking, mnr W. 
Witbooi, mnr E. Xaregeb, rektor A. Zaby, mnr W. Zimmermann.

Terwyl die eerste skrywer in 1978 met verlof was, het hy die hulp ont- 
vang van verskeie amptenare en privaat persone in Noord-Kaapland. Ook 
aan hulle word ons innige dankbaarheid betuig.

’n Woord van opregte waardering word uitgespreek teenoor mev. D.R. 
Bower wat die manuskrip gekodeer en getik het, mev. S.S. Smit wat die 
rekenarisering van die name behartig het, mev. L.A. Moller wat die re
gister opgestel en die bibliografie en afkortingslys geredigeer het, mev. 
P.F. Nel vir administratiewe hulp, mnr P. Crouse en die personeel van die 
Instituut vir Inligting en Spesiale Dienste vir hulp met die proeflesing en 
ander tegniese aspekte.

Die name van persone wat inligting per vraelys of per brief verstrek het, 
is nie in alle gevalle hier opgeneem nie. Dit doen egter nie afbreuk aan die 
waarde van hulle bydraes of ons waardering daarvoor nie. Hulle name ver- 
skyn in die Naamlys waar hulle as segsliede aangehaal word.
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HOOFSTUK I

DIE PLEKNAAMGEWING EN ONS TAAK IN PERSPEKTIEF
GESTEL

Afsluiting en wat nog ongedaan is

Met die verskyning van hierdie deel het ons by die punt gekom waar die 
studie afgesluit word. Afsluiting betoken in hierdie verband nie voltooiing 
nie. As die strewe mag wees om alle Khoekhoense name te behandel, kan 
die studie nie maklik voltooi word nie. Daar is nog vele duisende name 
wat oorgebly het, veral in Suidwes-Afrika waar Nama (en sy streektale) 
nog lewendig is, waar dit skooltaal is en al meer 'n kultuurmedium word. 
Ons kan redelik verwag dat nuwe name sal bykom. Talle en talle van die 
ou name is natuurlik nie opgeteken nie en die meeste het verlore gegaan. 
Baie ander is wel opgeteken, bv. in reisberigte, of verskyn op kaarte, bv. 
die name vir lopies, werwe, krale, panne, klowe en dergelikes op die 
SWA-reeks van 1:250 000 en veral van 1:50 000 vir sover hulle beskikbaar 
is. Dan is daar nog die verkapte en gedenasionaliseerde oorspronklike 
Khoekhoense name, bv. aan die oostelike grense van die Kaapprovinsie 
waar Khoekhoense name deur Swartmense oorgeneem is en volgens hulle 
taalgebruik aangepas, omgevorm of vervorm is. 'n Eleel belangrike meng- 
gebied is daar waar Nama- en Elererosprekers op n tydstip of op tydstippe 
saamgewoon het. Daar is nog ander simbiotiese streke, soos bv. die waar 
die Khoekhoense riviervolkere langs die Oranje met Tswanavolkere ver- 
keer het.

Veel moet nog gedoen word. Die tegnieke (ons gebruik met voorbe- 
dagte rade die meervoud) sal ook moet ontwikkel en verfyn word om die 
name te verklaar wat in die onderskeie menggebiede voorkom. So moet 
nog prinsipieel vasgestel word of, en indien wel, in hoever die suigkonso- 
nante korreleer in woorde wat bv. deur Xhosa aan Khoekhoens ontleen is.

Indien veel nog gedoen moet word, dan is daar deur ons tog ook reeds 
veel klaar gedoen. Die belangrikste plekke en plase wat Khoekhoense 
name het, kon bespreek word. In die menggebied “Afrikaans/Khoe- 
khoens” (“Afrikaans” hier gebruik om ook die ou Nederlandse tydperk in 
te sluit) is bv. die tegniek toegepas om die vroeer nog onbekende beteke- 
nis van ’n inlandse naam te soek deur na die Afrikaanse name in die on- 
middellike omgewing daarvan te kyk. Nie altyd nie, natuurlik, maar nog- 
tans ongelooflik baie kere is die “sleutel" so gevind. Dit het ons met se- 
kerheid geweet as die Afrikaanse naam in Khoekhoens oorvertaal word en 
die twee klop dan presies. Ons het dit genoem die tegniek van die “ver- 
roeste sleutel” . Hieroor se ons meer in hoofstuk 4.
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Waar ons nou by die afsluitingspunt gekom bet, is dit miskien goed om 
ons pogings weer in perspektief te probeer stel.

Net mense gee name aan plekke

Alleen die mens gee name, ook aan plekke. Dit is deur en deur 'n mens
like bedrywigheid. Dit hang daarmee saam dat net die mens n volgroeide 
taal het. Hy kan horn die taal ook daarin ten nutte maak deur aan die taal 
'n funksie te gee om plekke onomasties te benoem. In hierdie bedrywig
heid is die mens die aktiewe party, die gewer. Die plek self is die ont- 
vanger. Die plek was daar voor die mens, maar in die naamgewingsproses 
is die mens die eerste. Hy open die chronologie.

Ons het dan primer drie heelhede: die mens, die plek. die naam, of as 
daad en sy resultaat gesien: die benoemer, die benoemde, die benoeming.

Die benoemer of naamgewer kan in die enkelvoud staan. Een persoon 
kan die naam gee, maar dit kan ook meer as een wees. In elk geval, dit 
word eers essensieel binne n sosiale verband. Ander persone moet daardie 
naam funksioneel valensie gee deur dit te aanvaar en te gebruik, nl. ono
masties te gebruik.

Die benoemde of die plek kry "n naam wat op daardie bepaalde tydstip 
in die normale gang van sake in verband met 'n onderskeidende kenmerk 
of gebeurtenis gebring word om horn vir die gebruikers van daardie tydstip 
afsonderlik uitkenbaar te maak. Dan word hy onomasties. Die besondere 
feit wat die plek sy naam op daardie tydstip gegee het, hoef later nie meer 
geldig te wees nie, maar die naam bly geldig as naam van die plek, of kan 
geldig bly. So kan die fontein van Sterkfontein opdroog of die oog van 
Skuimoog dalk verstop raak en later seifs onvindbaar word, maar die ono- 
mastiese valensie van die plekke bly geldig en die name bly (in normale 
omstandighede) in gebruik as indeks van verwysing.

Die benoeming het in die begin ‘n duidelike “betekenis" gehad, se maar 
die woordeboekbetekenis(se), die betekenis op die leksikale vlak. Die 
naam se iets oor die plek, dit kan die bodem beskryf, die kleur van die 
grond of die vorm van die berg, dit kan se watter plante, borne of diere 
daar voorkom, watter stamme daar woon, dit kan gebeurtenisse vasle, en- 
sovoorts. Die pleknaam is dan m.a.w. 'n “argiefstuk".

Hierdie leksikale betekenis kan egter verlore raak. As n bepaalde naam 
vir ’n bepaalde plek eers referensieel “vas" geword het en hy onomasties 
fungeer, d.w.s. die woord het naam geword, dan is kennis van die leksi
kale betekenis verder oorbodig. Van die leksikale laag, die oorspronklike, 
het hy oor die assosiatiewe laag ontwikkel tot selfstandigheid. Hy bestaan 
nou afsonderlik in sy eie reg. Hy is pleknaam. As die oorspronklike bete
kenis nog duidelik is, goed en wel, maar as die “eerste" betekenis nie 
meer duidelik is nie, ook goed en wel, hy is egter in feite hoegenaamd nie
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meer as sodanig nodig nie. Daardie pleknaam het as pleknaam sy leksikale 
betekenis afgewerp. Wat betref sy betekenis, het hy leeggeloop, wat betref 
sy krag om na daardie plek te verwys, het hy volgeloop. Van belang is nie 
meer wat die naam nog oor die plek meedeel nie, van belang is dat die 
naam as klankbousel juis daardie bepaalde plek paraat aandui, soos met 
die wysvinger.

Dit alles kom dan hierop neer dat ’n pleknaam van sy ou betekenis ont- 
ledig kan word. Dit kan gebeur wanneer hy sy voile funksie aanvaar om 
na ’n plek te verwys.

Hierdie omstandigheid het taalkundiges en filosowe geboei en hulle laat 
vra wat die verskil tussen ’n eienaam en 'n soortnaam is. Reeds in een van 
die heel eerste taalkundige verhandelings, in Plato se Kratulos, is dit aan 
die orde. En op die onlangse internasionale Naamkundige Kongres (1978) 
in Krakau, Pole, waar die tweede skrywer Suid-Afrika verteenwoordig het, 
was die hooftema juis weer Nomina Appellativa (verstaan: soortname) en 
Nomina Propria (verstaan: eiename, soos plek- en persoonsname)..

Ons neem nie aan die onafgelope debat deel nie, dit is hier ook nie die 
plek daarvoor nie. Maar ons onderwerp is sodanig dat ons kortliks noem 
wat vir ons na leidrade lyk.

’n Eienaam word gewoonlik gegee. Die spreker van n taal “ontvang” 
die taal van die gemeenskap waarbinne hy horn bevind. In n sin “erf" hy 
sy taal. In ’n ander sin moet hy sy taal “verwerf” . Ely moet die taalkorpus 
vir horn toe-eien, bv. die materiaal soos die hoorbare woord met sy uit- 
spraak en toonprofiel, en die struktuur vir die uiting. Die taal is dus buite 
horn wat hy ontvang, en dit word binne horn gevestig na mate hy dit vir 
horn toe-eien en dit beheers.

Die persoon of persone wat volgens ’n behoefte wat mag ontstaan aan 'n 
plek ’n naam gee, neem die woord of woorde uit die taal. Ons herhaal: 
hierdie naam word gegee, naamlik met die bepaalde doel, om te verwys na 
een spesifieke plek. Die pleknaam se primere funksie is referensieel, d.w.s. 
die eerste valensie is nie om te beskryf of om te omskryf nie, maar 9m be- 
paaldelik te benoem. Daar moet dus uitgegaan word van die pragmatiese 
standpunt, nie van die semantiese, morfologiese of sintaktiese standpunte 
nie.

Om saam te vat: die woord of woorde uit ’n taal word naam, een enkele 
naam (sy eie), vir net een enkele plek in sy toepassing, gegee deur een of 
meer persone, en as verwysingsterm deur die gemeenskap oorgeneem.

Pragmaties gesien, is die voltooide verwysingsterm se leksikale betekenis 
vir sy primere funksie hoegenaamd nie meer van belang nie. Die betekenis 
het wel ’n belang, soms groot belang, maar nie onomasties nie. En juis 
omdat hy buite die onomastiek van groot belang is, moet daardie betekenis 
gesoek en vasgestel word vir sover as wat dit verdof of verlore geraak het.

In hierdie soeke word die onomastiek nou die skenker. Hy kan ant-
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woorde verstrek wat hy in die naam soms versteen bewaar. Die naam mag 
iets ontsluier oor die mense wat daar gewoon het, oor die plante en diere 
wat daar aangetref was. die bodemgesteldheid. die fonteine en waterplekke 
wat daar was, en so meer, in kort: die naam lei ons vandag na die ou 
naamgewer, na die mens self en sy poging om horn daar te handhaaf. Die 
mens het nie net die naam gegee nie, hy het in die naam ook ’n stukkie 
van homself gegee. Pleknaamstudie is in laaste instansie ook studie van die 
mens.

Pleknaamstudie kan op verskillende vlakke bedryf word. Op die primere 
vlak is daar die strewe om die hiponoia te begryp. die rede vir die be- 
noeming, die betekenis van die naam en sy verklaring (wat twee sake is), 
die taalkundige samestelling. en wat hiermee alles saamhang.

Daar is ook die sekondere vlak, wat mens die randgebied kan noem. So 
kan demografiese faktore van die ou naamgewing afgelei word, en ook 
kultuurhistoriese faktore. Hoe digter "n gebied bewoon word, hoe skerper 
die topo-kadastrale afbakenings sal wees, en ook: hoe hoer 'n volk kul- 
tuurhistories staan. hoe gekompliseerder en rvker sal die patroon van sy 
pleknaamgewing wees. Die “stryd" wat name vir dieselfde plekke voer om 
die voorrang te verkrv. is ook ’n boeiende tema, veral nog en des te meer 
wanneer die name ’n afspieeling van die stryd tussen twee of meer kulture 
is, elkeen met sy eie taalvorm. In ons studie van Khoekhoense plekname 
sal dit herhaaldelik sentraal gestel word, en hieruit sal seifs die “tegniek” 
afgelei word wat ons genoem het die “tegniek van die verroeste sleutel". 
’n Pleknaam is. soos gese, deel van die “ou argiewe" van ’n land, en die 
navorser moet ook maar leer om die dokumente te lees.

Daar is minstens nog ‘n tersiere vlak met sy onderafdelings. Een van die 
heel belangrikste afdelings hier is die plekgeskiedenis, die verhaal van die 
gebeurtenisse wat met die plek saamhang. Daar is noodwendig raakpunte 
tussen pleknaambetekenis en pleknaamgeskiedenis, maar dit is noodsaaklik 
om duidelik tussen die twee te onderskei en elkeen outonoom van die 
ander te hou. Dit het ons probeer doen in die onderhawige studie.

Ons besondere belangstelling: die leksikale betekenis van ’n pleknaam

Ons besondere belangstelling binne al die genoemde en ook ander onge- 
noemde moontlikhede is om die leksikale betekenis van die Khoekhoense 
plekname op te spoor en vas te stel. Waar dit kan, word die betekenis ook 
verklaar. Daar is natuurlik 'n band tussen betekenis en die verklaring.

Omdat dieselfde naam vir verskillende plekke kan voorkom, word elke 
plek gesitueer volgens die graadvierkant waarbinne dit voorkom.

Omdat Khoekhoens binne die Republiek uitgesterf het. en daar min 
mense is wat dit ken, ook buite die Republiek, is die inlandse name ook 
taalkundig verklaar, na vermoe.
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As die woordeboekbetekenis van ’n pleknaam bekend is, kan dit soms 
redelik voldoende wees om daardie naam te verklaar. Ter illustrasie hier- 
van kies ons Afrikaanse voorbeelde soos die volgende: Driefontein, 
Groenvlei, Kalklaagte, Mooiplaas, Rooibank, Sandspruit, Soutpan, Voel- 
dam. Die benoemingsrede is hier nog duidelik: daar was drie fonteine (of 
daar is nog drie); die vlei was groen begroei, ens. Die assosiatiewe laag in 
die benoeming was bv. plekbeskrywend (aantal fonteine, die kleur van die 
bewassing, die kalkagtige bodemgesteldheid, ensovoorts), en die geheel het 
konnotatief geword, het die waarde verkry om vir daardie taalgebruikers 
juis daardie plek aan te dui, en net daardie een enkele plek. Vir die hui- 
dige gebruiker van die pleknaam is die betekenis en sy verklaring nog heel- 
temal duidelik, bygese as hy Afrikaans ken.

Ons het net sulke plekname wat na betekenis en verklaring duidelik is 
vir kenners van Khoekhoentale.

Die woordeboekbetekenis is egter nie altyd voldoende nie. Ter illustrasie 
hiervan kies ons weer Afrikaanse voorbeelde. Name soos Asgaaikloof, 
Kinderle, Kindersit, Moordenaarsnek, Rusieputs, Saailaer, Towerberg 
e.d.m. is as geheel duidelik, hulle bestanddele bekend, hulle bousel 
gewoon, maar vir die verklaring is meer nodig as wat die naam nou se. Die 
name berus op gebeurtenisse of voorvalle wat deur die naamgewing ten 
tyde van sy ontstaan nog opgeroep word by diegene wat daarmee bekend 
was, maar wat later vergete geraak het. Die moeilikheid is nou om te 
agterhaal wat “vergete" geraak het, om te verklaar wat nie sonder meer 
met sekerheid verklaar kan word nie. Dan kry vermoedens, bespieelings, 
poetiserende verklarings, waarskynlikhede of raaiery in mindere of meer- 
dere mate vrye spel.

In ons studie het ons met baie sulke waarskynlikheidsverklarings van 
welmenende segsliede te doene gekry. Dit le natuurlik in die aard van die 
saak waar die bestanddele herkenbaar is maar die singewing vaag of ondui- 
delik geword het. Dan kan dit gebeur dat verskillende ondervraagdes uit- 
eenlopende antwoorde gee. Verwant aan die opsetlike pogings by waar
skynlikheidsverklarings is die onopsetlike pogings van naamsvervorming. 
As ’n naam onherkenbaar geword het, is daar soms ’n neiging bespeurbaar 
om die onwennige naam te dwing om iets verstaanbaars te se deur horn by 
’n bekende woord aan te pas. Die “volk” bedryf dan die etimologie. Daar 
is, so lei ons af, by party ’n natuurlike begeerte om te weet wat ’n plek
naam beteken. Die gebruiker soek die sin daarvan. By enkele gevalle 
gebeur dit dat hy in die proses van sinsoeke die pleknaam verdraai, 
omvorm, vervorm, herskep (e.d.m.) totdat die pleknaam vir horn sinvol 
“praat” . Ook in sulke gevalle is dit ons strewe om by die Khoekhoense 
name by die waarheid uit te kom. Tot op sekere hoogte kan moeilikhede 
in baie gevalle oorwin word. Hulp van buite kan verkry word uit doku-
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mentasies van een of ander soort, uit oorlewerings of uit die toepassing 
van tegnieke wat ons ontwikkel het.

As geen hulp op die maniere verkrygbaar is nie, dan moet die naam net 
weggelaat word, tensy een of ander segsman meen dat hy die antwoord 
ken. Dan haal ons horn aan. In sulke gevalle merk ons dat hy blvkbaar 
geen ander vastigheid het nie as net die assosiasie wat die klankbeeld kan 
oproep, en dan kan dit taalkundig klop, of hy dink aan n geografiese of 
topografiese kenmerk op die plek wat hy goed ken, en dan wil die verkla- 
ring taalkundig dikwels nie goed klop nie. Met ander woorde, daar word 
dan gerasionaliseer, 'n verklaring word geprakseer.

Om saam te vat: Ons bestudeer die vraag wat 'n Khoekhoense naam be- 
teken. Daarvoor wil ons probeer om uit te kom, in eerste instansie, by die 
leksikale betekenis van die bestanddele van 'n pleknaam. Die woordeboek- 
betekenis gee ons dikwels die verklaring.

Ons soek steeds na hierdie twee: (i) die betekenis van die pleknaam, op 
leksikale vlak, en (ii) die verklaring van die naam, op konnotatiewe vlak. 
Nr (i) is veral taalkundig, dit le binne die taal, eintlik binne die woord, en 
nr (ii) le gedeeltelik buite die taal om, naamlik in sover as wat dit konno- 
tatief sy oorsprong vind in 'n stukkie geskiedenis wat horn daar afgespeel 
het, of iets dergeliks.

Betekenis en verklaring is 'n tweeling. Albei is onomasties nodig, hulle 
vul mekaar aan. En tesaam help hulle die weetgierige om die eerste sta
dium van die naamgewing te verstaan as hy tot daartoe kan deurdring. 
Dan word die naam weer nuut en jonk. soos op sy eerste dag, toe hy nog 
woord was.
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HOOFSTUK 2

MANIERE VAN STOFVERSAMELING

Daar is beweer dat ons by die verklaring van die pleknaam wil kom deur 
by die leksikale betekenis daarvan as die beginpunt uit te kom. Dit is die 
metode wat ons in die vorige twee dele toegepas het, dit is ook die metode 
wat ons in hierdie deel voortsit.

Verskillende maniere is gebruik om ons materiaal in te samel. Daarvan 
het ons in TH A* voorlopig verslag gedoen, vergelyk veral hoofstuk 11 
aldaar, bis. 13-28. In kort kom die maniere neer op die volgende:
1. Die raadpleging van boeke, tydskrifte en dergelike publikasies waarin 
die betekenis van Khoekhoense name bespreek is. Hierby is inbegrepe on- 
gepubliseerde verhandelings, proefskrifte of artikels en beskouings waarvan 
ons kennis dra. Kyk die Bibliografie.
2. Die raadpleging van die beskrywing van land- en kusreise. dagverhale, 
verslae van sendelinge en amptenare of private persone, uitgegee of argi- 
vaal beskikbaar, vir sover hulle toeganklik vir ons gemaak is of vir sover 
ons die tyd en geleentheid gehad het om kennis daarvan te neem. In som- 
mige van sulke berigte word inlandse name verklaar. Vgl. die Bibliografie.
3. Raadpleging van ou landkaarte. Van groot belang is die feit dat dubbel- 
name daarop voorkom waarvan die een (gewoonlik die Europese) die ouer 
en inlandse naam vertaal. Ten spyte van miswysings (dikwels baie grof) en 
ander lastige foute (kyk bv. George Thompson 1827 vir die “riviere” ten 
noorde van die Oranje, of lees GAMCHAB in hierdie deel hoe Th Hahn 
1879 ons mislei het), ja, ten spyte van die primitiewe kaarte was dit talle 
kere moontlik om met hulle inligtings baie name ontwyfelbaar te verklaar. 
Vergelyk die lys v̂ in geraadpleegde kaarte.
4. Raadpleging van moderne landkaarte. Omdat ons nie die tyd of geleent
heid gehad het om in die Akteskantore materiaal in te samel nie, was die 
topo-kadastrale kaarte van buitengewone nut vir ons doel, aangevul met 
die lopende topografiese kaarte, en vir sover beskikbaar. die huidige reeks 
op die ksaal 1:50 000. Hier kon ons die tegniek toepas van wat ons vir ons- 
self genoem het die “tegniek van die verroeste sleutel” , waaroor later 
meer gese word, ’n Lys van die kaarte of kaartreekse word net na die Bib
liografie gegee.
5. Raadpleging van die naamkundige gegewens op die vraelyste van die 
Nasionale Pleknamekomitee (albei die skrywers is lede van hierdie komi- 
tee), en tot op sekere hoogte is ook die gegewens van Opmeting beskik
baar gestel. Party van die vraelyste van die Pleknamekomitee van Suidwes- 
Afrika is goedgunstig tot ons beskikking gestel in die vorm van xeroxko- 
piee, nl. vraelyste waarin Khoekhoense plekname behandel is. Tot ons
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spyt kon ons nie die vraelyste van die kantoor van Opmeting in Windhoek 
laat fotokopieer nie. Tot ons groot genoegdoening is toestemming verleen 
dat ons al die vraelyste van die kantoor van Opmeting in Pretoria kon laat 
fotokopieer. Ons is die amptenare besonder dankbaar vir hierdie wonder
like tegemoetkoming. Baie goeie prikkels is vir hierdie deel van ons werk 
uit die genoemde bronne verkry.
6. Raadpleging van plaaseienaars en ander deur middel van vraelyste wat 
aan hulle deur ons uitgestuur is. Gebruik is ook gemaak van gegewens wat 
deur middel van vraelyste ingewin is wat deur die Naamkundesentrum 
namens ander vorsers en op koste van die Naamkundesentrum uitgestuur 
is, natuurlik met die nadruklike instemming van die navorsers. Die instem- 
ming geskied met die gewone voorwaarde dat erkenning aan die navorser 
gegee word waar van sodanige materiaal gebruik gemaak is. Dit geld hier 
veral die geval van mnr CR Burger, hoof van die Primere skool, Spring
bok. Hy bestudeer die plekname in Namakwaland met die oog op ’n dok- 
torale proefskrif wat hy wil voorle. Hy werk nou saam met die Naamkun
desentrum.
7. Nuwe of aanvullende materiaal word ons soms deur welwillende belang- 
stellendes aangebied. Uit hulle word name van enkeles genoem wat ons 
eintlik as “medewerkers” behoort te bestempel, soos die van pastor Walter 
Moritz, oud-landdros RF Morris, die goeie vriend Jack Skead (van wie ’n 
foto opgeneem is), en in die besonder mnr WHG Haacke wat sy eie lvs vir 
ons gestuur het (ook sy foto is opgeneem). In hierdie deel kon ons ook 'n 
goeie gebruik maak van die gepubliseerde navorsing van rektor A. Zaby. 
Nog ’n naam wat ons in die besonder wil noem, is die van dr Budack van 
Windhoek wat met goedgunstige verlof van die Administrasie (danksy die 
voorspraak van die Administrateur-generaal) die Kuisebvallei weer besoek 
het, lede van die Topnaarstam ter plaatse ondervra het, en aan ons des- 
kundig 'n verslag voorgele het wat ons opgeneem het onder die aparte 
name. Ook aan die ongenoemdes ons dank.
8. Raadpleging van persone en belangstellendes deur middel van veldwerk 
wat die vorm van "n reis deur die voorafbepaalde streke en gebiede aange- 
neem het.

Hieroor wil ons nou iets meer vertel.

Tweede insamelingstog

Ons tweede insamelingsreis wat in 1977 onderneem is, verskil in enkele 
belangrike opsigte van die eerste reis wat in 1974 onderneem is. In 1974 
het ons ongeveer 8 000 km per motor afgele, in 1977 ongeveer 7 000 km. 
Die reise het in hoofsaak deur Suidwes-Afrika gegaan. Vir ’n klein deel is 
op albei reise dieselfde gebied besoek, en daarbinne is navraag oor name 
gedoen wat ons reeds bespreek gehad het, vgl. TH A* en A** met TH B.
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As daar nuwe verklarings geopper is, of ander gesigspunte na vore gekom 
het, dan is daardie name in TH B weer opgeneem, maar die inskrywing 
word voorafgegaan deur 'n plus-teken. As 'n inskrywing soos + KOES of 
+ ZACHAS (elkeen met 'n plus-teken vooraan) in hierdie deel teegekom 
word, dan is hulle ter aanvulling gegee by wat oof hulle in TH A** staan.

Vir die grootste gedeelte is nuwe paaie gery. Hierdie keer was die roete 
van die suide na die noorde meer ooswaarts gelee, oor Aroab en Koes na 
Gobabis, ons was tot in Grootfontein, daarvandaan oor Out jo na Damara- 
land, en toe ons langs die teerpad weer op Keetmanshoop uitgekom het, is 
ons weswaarts oor Aus tot Liideritzbucht. Ook suidwaarts is ons verder af 
as die eerste keer, nl. tot in Garies.

Daar is ten opsigte van die geraadpleegdes gedurende die twee reise ’n 
baie groot onderskeid. Die eerste keer het ons byna net by Blankes inlig- 
ting gaan soek, hierdie keer hoofsaaklik by Bruinmense.

Ons het 'n redelik vaste prosedure gevolg, beginnende op Ariamsvlei. 
Die prosedure was om na die Stasiebevelvoerder van die Polisie van hier
die bepaalde plek te gaan, ons doel aan horn te verduidelik, en dan sy me- 
dewerking te verkry om vir ons 'n span Namakenners bymekaar te maak, 
mense wat ou inwoners is en die omgewing goed ken. Hier kan ons die ge- 
willige en bekwame optrede van die stasiebevelvoerders nie genoeg prys 
nie.

Gou en goed is 'n klompie Bruinmense daar in 'n kamer saamgebring, 
soms deur ons getrakteer op koeldrank en rookgoed, en dan begin die 
ondervraging van hulle oor die betekenis van plek- en plaasname daar in 
die omgewing. Alles word op band vasgele, en een of meer skryfkundiges, 
gewoonlik in 'n pragtige hand, teken op die drukstuk wat ons by ons het, 
die woorde op, met die meegaande suigkonsonant, vir die geval dat ons dit 
nie goed op die ban l̂ hoor nie.

Opvallend hoe gereeld een van die spanlede taamlik vroeg vir horn laat 
uitken as die “voorman”, die leier. Interessant hoe heftig die spanlede 
soms kan argumenteer. “Bly stil, jy is nog somaar ’n kuiken! Wat wo jy 
weet!”

Treffend die goeie verhouding wat ons op elke plek tussen die sersant en 
die ouer inwoners opgemerk het. Op een stasie gee ’n ouman vir die ser
sant RIO om vir horn te hou, want hy moet die Maandag ’n boete van R5 
betaal, en as die sersant ook die ander R5 vir horn in bewaring hou, kan 
hy dit nie oor die naweek uitdrink nie! Op Aroab wou een gryskop nie 
saamkom na die stasie toe om ons te woord te staan nie: hy het 'n ruklank 
volgehou dat dit net ’n slenter van die sersant is om horn in ’n sel te stop. 
“Ek was die hille nag by die ou vrou gewees!” En hy het een van ons 
goeie raadgewers geword.

Hierdie manier om plaaslike mense groepsgewyse te ondervra, is aan te 
bevele. Hulle help mekaar, vul mekaar aan, en wanneer die gees los
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geraak het, kom ongevraag ook heelwat ander wetenswaardighede na vore, 
geskiedkundig, kultuurhistories, familiaal ens.

Ons moes as gevolg van die onderhoude enkele vroeere verklarings her- 
sien en verbeter, nuwe name is verklaar, en op ons vraag of daar plase en 
plekke is wat vandag Afrikaanse of Duitse name dra maar vroeer Khoe
khoense name gehad het, is baie antwoorde ontvang. Daaruit het geblyk 
hoe dikwels sulke Afrikaanse of Duitse name net gewone vertalings uit die 
vroeere Khoekhoens is. Deurdat die segsliede persoonlik met die plekke 
bekend is, is eerstehandse inligting betroubaar verkry. Weliswaar was hulle 
nie altyd eenstemmig nie, nogtans is baie goeie en bruikbare materiaal in- 
gesamel. Waar ons sulke gegewens verwerk het, het dit gewoonlik geskied 
onder die naam van die "leier" van die span, met vermelding van die 
aantal bykomende Khoekhoense lede waaruit die span bestaan het. By 
Duurdrift het ons twee “leiers” gehad: by party name het mnr I Koper die 
voortou geneem, by ander mnr J Rooi. Die term “Khoekhoen” is hier 
taamlik los gebruik en het Naman, Daman en Haikum ingesluit.

Aanvullende materiaal deur plaaslike ondervraging is deur die eerste 
skrywer ingesamel op sy vakansiereis deur die Noordweste (via Kimberley 
oor Barkly-Wes na Kuruman, langs die Oranjerivier af, na Springbok, 
Garies en verder tot in Citrusdal, uit en tuis by die 4 000 km).

Meer kaarte tot ons beskikking

Projek B waarvan hierdie deel die vrug is, verskil van Projek A waarvan 
twee dele reeds verskyn het (genoem A* en A**), in nog ander opsigte. In 
die vorige paragraaf is vermeld dat die segsliede van Projek B grootliks 
S}yart en bruin Namasprekers was. Nou word verder vermeld dat ons toe- 
gang tot meer landkaarte gekry het.

Ons kon fotokopiee laat maak van dr G Hartmann se kaarte van noor- 
delike Suidwes-Afrika, ook van die reeks Deutsch-Sudwestafrika “Vorlau- 
fige Ausgabe” . Van besondere nut was die gedrukte kaarte in die reeks 
Suidwes-Afrika, skaal 1:250 000, in hipsometriese tinte. Vir die Republiek 
het ons nou gebruik kon maak van die meeste kaarte van die afdelings- 
rade, en vir Suidwes en die Republiek van kaarte op die skaal 1:50 000 vir 
sover hulle reeds bekombaar geword het. Bruikbare fotokopiee van die 
kaarte van Henry Hall en ander ou landkaarte het ook nuttig te pas 
gekom. Ons spreek waardering aan die betrokke instansies uit wat ons 
hierin gehelp het, soos die argiefbewaarplek te Windhoek, die argiefbe- 
waarplek te Kaapstad en die Cory-biblioteek, Universiteit van Rhodes, 
Grahamstad. Vergelyk die Lys van kaarte agterin.

Met hierdie verbeterde middele kon ons, saam met die gewone kada- 
strale en topografiese kaarte van vandag, vir ons goed op hoogte stel van 
die ligging en van die name in die omgewing, en so, gerig soos ons was
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met die toepassing van die tegniek van die “verroeste sleutel” (kyk hoof- 
stuk 4), kon ons talle en talle probleme oplos t.o.v. betekenis en verkla- 
rings.

In die twee dele van TH A het ons heel selde eie verklarings aangebied, 
maar in TH B het ons dikwels, trouens, heel dikwels, die bewysbare bete
kenis kon blootle deur 'n studie van die kerngroep te maak. Anders gestel: 
ons het self talle en talle kere die verklaarders geword. Die eienaars van 
baie plase, veral in die Republiek, kon ons nie help nie, maar ons kon 
hulle help.

Hierdie ontsluiering van ou name het baie verklarings besonder boeiend 
gemaak, het baie volksetimologiese vervormings of aanpassings deursigtig 
gemaak. As ons 'n poetiese beeld van 'n geleerde van Stellenbosch (prof. 
Bun Booyens) mag aanhaal oor juis hierdie proses, baie “name het weer 
blink geword".

In hierdie deel openbaar die twee skrywers dan 'n groot mate van self- 
standigheid as gevolg van dieper insigte. meer kennis van die naampatrone 
van die ou Khoekhoen, en beter kennis van die omgewing en sy name soos 
die kaarte ons dit leer. Dit blyk ook by goeie beskouing dat die “besit- 
kaarte” , die kadasters, dikwels chronologiese gegewens bevat, en byvoor- 
beeld kan aandui watter name ouer is, bv. in Nederlandse spelling. Die 
kaarte se soms meer as wat hulle oppervlakkig se. Hulle kan ook verklik- 
kers wees.

Ander maniere

Wat die ander maniere betref wat vir die insameling van stof genoem is, 
is voortgegaan met die lees van verslae, gedrukte reis- en ander beskry- 
wings, argivale materiaal e.d.m. na mate hulle beskikbaar geword het. ’n 
Goeie bron was die Berichte van die Rynse sendinggenootskap, nuttig ook 
was xeroxkopiee van die reise van Schrijver, De Hartogh, Cloppenburg en 
ander, en uit Suidwes-Afrika van Gerber en Gass (per Lauschatz), Tones- 
sen, dr G. Hartmann en ander. Raadpleeg daarvoor die Bibliografie.

Die dogter van ons vereerde vriend pastor Fr Rust, nl. mev. (prof.) 
Schwar van Bellville, het uit die nalatenskap van wyle haar vader al sy ma- 
nuskripte oor Khoekhoense plekname aan ons gestuur; ons het daarvan ’n 
dankbare gebruik gemaak.

Mnr C J Skead van Grahamstad het ons op talle maniere gehelp i.v.m. 
plekname in Albany, Bathurst, Alexandria en omgewing. Mens kan se hy 
was ons mond en ons oe en ore. As gevolg van sy ondersoek en van sy 
ondervraging van plaaseienaars en ander inwoners het hy vir ons baie prik- 
kels gegee en self oplossings gevind„ en baie opinies kon hy kontroleer met 
behulp van prof. H. Pahl en die Xhosa Dictionary Project.
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HOOFSTUK 3

DIE VERWERKING VAN DIE MATERIAAL

As die betekenis van 'n plek se Khoekhoense naam bekend is, dan pro
beer ons om die betekenis met die taalfeite te vereenselwig. Is die naam 
oud, word gekyk of daar 'n vroee of ou optekening van die bepaalde 
grondwoord gedokumenteer is. Daarvoor word gewoonlik die boek Hotten
tots (afgekort tot HOTT) 1963 van die eerste skrywer geraadpleeg. Die 
werk is ook nuttig vir baie name uit die Republiek. Daarna word aankno- 
ping gesoek met Nama, die nog lewende Khoekhoense taal, boonop die 
taal wat die beste bekend is en die volledigste beskryf is.

Vir die woordmateriaal word dan by voorkeur JG Kroenlein se Wort- 
schatz 1889 ter hand geneem, of die verwerking en aanvulling daarvan deur 
pastor Fr. Rust (Nama-Worterbuch 1969), en daarby Rust se Deutsch- 
Nama-Worterbuch 1960, onderskeidelik afgekort tot Kr.-R. NW en tot 
Rust DNW. Tot nog toe is hulle ons beste gidse, die twee Duitse sende- 
linge naamlik, vir Nama wat gewoonlik ter vergelyking of as standaard, na 
die geval, aanvaar word. Kennis van die variabiliteitswette is 'n absolute 
noodsaaklikheid, sonder die kennis sal baie mutasies onverklaarbaar wees.

Ons probeer dus in die taal self bevestiging vind vir die waarheid of 
houdbaarheid van die gegewe betekenis. As die twee goed met mekaar 
klop, is dit gerusstellend. In die reel kan die twee aspekte, die betekenis 
en die bekende woordvoorraad, met mekaar versoen word. Daar is natuur- 
lik ook verskeie gevalle waar dele of die geheel hulle nie volkome wil voeg 
nie, soos uit die Naamlys sal blyk, vgl. bv. KAMDEBOO en KANGO in 
TH A**.

Vanselfsprekend is van belang wie die segsman is, en uit watter tyd die 
verklaring dateer. As die persoon die taal goed ken, of sy lig opsteek by 
iemand wat die taal goed ken, dan is die graad van betroubaarheid redelik 
hoog. Sodanige persone is o.a. kol. RJ Gordon en genl. JE Alexander, die 
eerste met kennis van Hottentots, die tweede wat goeie tolke onder sy ge- 
huurde Bruinmense gehad het, mense wat Khoekhoens nog as moedertaal 
gepraat het.

Soos gese, is ook die tyd 'n faktor waarmee rekening gehou moet word. 
Dr H Vedder se faam as kenner van die Nama en sy taal is welverdiend en 
word alom erken. Sy gesag is onaantasbaar. Wat is natuurliker as dat die 
Pleknamekomitee horn genader het wanneer hulle oor die spelling van 
Khoekhoense plekname besluite moes neem! Hy het dan in sy antwoord 
ook die afleiding gegee en daarna sy duidelike aanbeveling gemaak.

Nou wil die geval dat dr Vedder vir sy geskiedenis van Ou-Suidwes-
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Afrika die gebruik van verslae gehad het wat die ou Rynse sendelinge na 
die hoofkantoor in Barmen (Duitsland) gestuur het. Uittreksels van die 
verslae is saamgevat in dertig dele, deur horn genoem Quellen. In daardie 
verslae kom talle kere ou name voor wat vandag nog bestaan, en dikwels 
word daarby die afleiding gegee soos dit deur die toentertydse inwoners 
meegedeel is, verklarings wat taalkundig perfek klop. En nou, as dit een 
van daardie ou name is wat dr Vedder vir die Pleknamekomitee verklaar, 
dan is sy afleiding in verreweg die meeste gevalle anders, in feite: sy ver
klarings is verkeerd. Die sendelinge van vroeer is hier die beste en kun- 
digste gidse, in staat om nog die juiste suigkonsonant te skryf soos gehoor, 
en die juiste betekenis mee te deel. soms ook die omstandigheid van die 
benoeming te vertel.

Die neiging kan ook so beoordeel word: hoe ouer die verklaring van 'n 
Khoekhoense pleknaam is, hoe groter die kans is dat die verklaring korrek 
is, dat die verklaring van die inwoners self verkry is in die tyd toe hulle 
nog hulle taal geken en gepraat het.

As die Khoekhoense pleknaam nie erens gedokumenteer is nie, as daar 
onder die huidige geslag ook geen oorlewering aangaande die betekenis is 
nie, dan neem die probleem groot afmetings aan. Mens kan die naam dan 
eenvoudig as onverklaarbaar beskou en jou nie verder daaraan steur nie. 
Dit is die maklike weg. Daar is trouens ook iets vir so ’n houding te se. 
Kennis aangaande die betekenis van 'n pleknaam het weinig of eintlik geen 
ekonomiese waarde of voordeel nie, daarmee kan jy jou nie voed of klee 
nie, en bowendien, nadat ’n naam ‘n verwysingsterm geword het, maak dit 
hoegenaamd niks of dit semantics vol, half-leeg of dolleeg is nie: Londen 
bly Londen, en Berlyn bly Berlyn, ongeag of jy die regte betekenis ken of 
nie ken nie.

Eweseer bly dit waar dit die mens weetgierig is, dat kennis lei tot mag, 
dat mag selfvertroue gee en die mens in staat stel om te heers en om horn 
vry te maak, of vryer te maak.

Ons kan die probleem op ’n ander manier stel. As die betekenis bekend 
is, op watter manier dit ook al mag wees, dan is dit net nodig om die bete
kenis ook taalkundig te versoen. Maar as die betekenis onbekend is en die 
strewe bly bestaan om daardie betekenis agter te kom, dan word die 
metode omgedraai: die eerste uitgangspunt is dan die naam, die klankkom- 
pleks. Waaraan laat daardie klankkompleks jou assosiatief dink? — is die 
een werkmetode. Die klankbeeld roep betekenisse op, en daarop word ’n 
waarskynlike verklaring gebou.

Uit verklarings wat ons ontvang -het en waarvan daar in die Naamlys 
voorbeelde genoeg is, blyk nog ’n ander werkmetode. Die eienaar van die 
plaas, byvoorbeeld, se miskien in sy enigheid dat as hy ’n naam vir die 
plek moes gekies het, hy dit sou verbind het aan daardie koppie (of sloot,
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of bos), en die eerste naamgewer het dit waarskynlik ook gedoen, en so sal 
die onbekende naam seker daardie verklaring he.

Assosiatief of rekreatief word dan te werk gegaan.
Die grootste moeilikheid om die korrektheid van die antwoorde te kon- 

troleer le in die taal self. Hierop is reeds gewys in TH A* 35 e.v. Vier 
suigkonsonante (soos genormaliseer) is inderdaad konsonante wat nie weg- 
gelaat mag word nie, en dan is daar die toneme wat ook betekenisse 
onderskei.

Oor elkeen ’n woordjie. Eers oor die toneme.
Dr CG Biittner skrvf in sy “Vorwort" tot JG Kroenlein se Wortschatz 

1889 dat drie toonhoogtes onderskei word, en dat dieselfde woord telkens 
’n ander betekenis kan aanneem na gelang die toonhoogte daal, klim of 
gelvklopend is. Dit is wel 'n oorvereenvoudigde voorstelling van "n ken- 
merk wat die opmerking te voorskyn gebring het dat Nama 'n taal met 'n 
wysie is. Die noodsaaklikheid om die "regte wysie" by elke woord te ge
bruik kan met ’n voorvalletjie verduidelik word wat pastor Walter Moritz 
aan ons vertel het. As ‘n jong sendeling die seenbede uitspreek: 'in  die 
naam van God die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees” , dan 
mag die gemeente stil glimlag as hy die gepaste woord vir “Vader” in 
Nama. t.w. ||gu-b (met die “middeltoon") verkeerdelik laat hoor met die 
“hoogtoon", want dan is die Elob 11gu-b nie meer “God die Vader” nie, 
maar “God die Springbok” . Met “dieptoon" beteken dieselfde 11gu-b weer 
“tand” . By die verklaring van die betekenis van party plekname is dit 
noodsaaklik om met die toneemverskille deeglik rekening te hou, bv. om 
te weet of ’n pleknaam vertaal moet word met (ons bly by ||gu- as grond- 
woord) “Springbokfontein” , of “Tandfontein” , of "Vaderfontein". Ter- 
loops, ons het ons hier aan “drie" toonprofiele gehou, maar Beach het ses 
verskillende profiele as aktief vasgestel, d.w.s. as betekenisonderskeidend, 
en mnr WHG Haacke se navorsing op hierdie gebied het horn daartoe 
gelei om Beach gelyk te gee. Die “teoretiese sommetjie" wat ons hier- 
onder gee is dus nog groter.

Vervolgens iets oor die klapklanke, dit is klanke wat deur die snelle ver- 
breking van die ruimte ontstaan wat deur vassuiging gevorm is, met die 
gevolg dat by verbreking ’n geluid soos 'n geklap of ontploffing verneem 
word. Hulle is ‘n eiesoortige konsonantgroep. Daar word in die Nama van 
vandag vier verskillende konsonante van hierdie groep onderskei, afhan- 
gende van waar die vassuiging en verbreking plaasvind. Dit kan plaasvind 
teen die snytande, teen die voorkant van die harde verhemelte, teen die 
dak van die mondholte of teen die baktande, heel ruweg gestel. en heet 
onderskeidelik die dentalis, die palatalis, die serebralis en die lateralis, ge- 
skryf |, =t=, ! en ||. Omdat sulke suigkonsonante nie in die taal van die 
Blankes woordvormend voorkom nie, het hulle dit nie geken nie en kon 
hulle die plekname dus nie goed spel as sulke medeklinkers deel van die
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naam is nie, eenvoudig omdat hulle vir die bepaalde klanke geen konven- 
sionele tekens gehad het nie.

Hulle het dan een van die twee dinge gedoen.
In die eerste plek het hulle die suigklappers eenvoudig weggelaat, maar 

dan was daar in die tweede plek darem enkeles, heel enkeles, wat met die 
voorvoeging van ’n teken te kenne wou gee dat daar ’n suigkonsonant 
gehoor is, al kan hulle nie se watter konsonant nie, of andersins word in 
soveel woorde net meegedeel dat daar ’n klapklank is, sonder ’n teken 
daarbv te voeg. As daar wel 'n teken gewaag word, is dit gewoonlik n T” 
vooraan, kyk die Naamlys.

Om te toon wat gebeur wanneer die suigkonsonante weggelaat word, 
stel ons twee rye woorde teenoor mekaar, die eerste ry Afrikaanse woorde 
waarvan die bousel -las elke keer die slotdeel vorm, die tweede ry Khoe
khoense woorde waarvan die slotdeel (-)kam is:
(-)Las ^-)Kam
Bias |Kam
Glas Kam
Plas =1= Kam
Vlas !Kam

As die pleknaam Kam sonder sy suigmedeklinker geskryf word, bv. 
sonder sy |, ||, =t= of !, na die geval, dan staan dit gelyk daaraan of die B, 
G, P of V in die Afrikaanse lys uitgevee is. Die woord "Las" kan dan 
een spelling van vyf verskillende woorde wees, elkeen met 'n eie beteke
nis, en die eie betekenis mag nie in die plek van n ander betekenis kom 
nie. Dieselfde geld natuurlik van "Kam", maar nie in gelyke mate nie.

Die betekenis van hierdie "Kam" is een van vyf, al na gelang daar geen 
suigkonsonant is nie of een van vier wat “weggelaat" is omdat hulle nie 
deur die ou optekenaars, soos reisigers, aangedui kon word nie. Elkeen 
van daardie “Kam"-name kan een van drie ander betekenisse he, al na 
gelang die “wysie" of toonhoogte, en dan kan die “Kam" nog boonop af- 
wissel met “Gam", “Kham”, “Ham” , om die vernaamste variabiliteite van 
K- te noem, naas nog een. Die baie frekwente ander variabiliteit is dat die 
K- kan develariseer, d.w.s. "Kam" kom in sekere streke voor as “Am", 
met al die ander verskille van toonhoogtes (drie) en suigkonsonante (vier). 
Dit gee teoreties die vyf wisselbaarhede Kam, Gam, Kham, Ham en Am, 
elkeen met ’n moontlike skaal van vyf t.o.v. die suigklappers, dus 5 x 5  = 
25, en elkeen met drie “wysies", tesaam 75. Word met ses "wysies” 
gewerk, is dit groter!

As ons 'n saamgestelde naam soos “Kamaub" het, met teoreties 75 
moontlike verklarings van "Kam" en 75 van "-aub", dan is dit seker dui
delik hoe maklik dit is om 'n verklaring te bedink of te poetiseer, maar 
hoe moeilik dit is om in party gevalle agter die waarheid te kom.
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Bostaande het tot gevolg dat daar heelwat begrip vir die moeilikhede 
van die verklaringsoekers moet wees, en dat daar min ruimte vir hooghar- 
tigheid behoort te wees. Dit is daarom nie verbasend dat gesaghebbende 
kenners van Khoekhoens dikwels faal nie.

Aan die ander kant hoef ons die moeilikhede nie te oordryf nie.
In die praktyk is dit eintlik selde so erg as wat ons dit teoreties voorge- 

stel het.
Die verklaarder moet natuurlik ’n oop oog vir hulpbiedende aanduidings 

he. As die Khoekhoense naam die naam van ’n rivier is en uitgaan op bv. 
-ka, veral as die naam oud is en in die Republiek le, dan is die lid -ka 
taamlik seker soos Nama !(k)a-b = rivier. As dit die naam van ‘n fontein 
is en uitgaan op -kam(ma), stem die lid met taamlike sekerheid ooreen 
met Nama ||gam-, Ou-Kaaps -kamma, vir “water” , ook “fontein” . Is die 
uitgang -dou(w) of ’n variasie daarvan en die hele naam van toepassing op 
’n poort, bergoorgang, pad of kloof, dan is die twyfel nie groot nie dat 
daardie -dou(w) te begryp is soos Nama -dao- waarmee die genoemde be- 
grippe aangedui word, in mindere of meerdere mate. In die naamkorpus is 
daar baie sulke bestanddele, veral in topografiese name.

Op die genus kan ook gelet word. Die Khoekhoen waardeer die natuur 
graag in ’n antropomorfiese siening van die verskynsels. ’n Rivier of 
stroom is lank, geoordeel na die loop daarvan. lets wat langwerpig voor
kom, kry die genusindeks -b (of -p) van die manlik enkelvoud, bv. ’n rivier 
is in Nama !a-b, ’n doring is 11khu-b, ’n stok is hai-b. Riviername gaan in 
sy voile vorm gewoonlik uit op hierdie genusteken -b. ook bergname. 
Vanwee sy massa en hoogte word berge ook manlik gewaardeer.

Wat rond, ovaal. sag ens. voorkom. word eerder vroulik gewaardeer en 
gekategoriseer met die uitgang -s van die vroulik enkelvoud. Is ’n doring 
||khu-b, dan is ’n doringboom 11khu-s. Gaan riviername uit op -b (of -p, 
bv. Gariep), dan kry die name van ’n puts, ’n vlei, ’n uitspanning by die 
water, ’n skep- of drinkplek, en die daarbyliggende nedersetting, opstal 
ens. die -s.

Natuurlik help sulke aanduidings min of niks wat die vasstelling van die 
betekenis van die grondwoord van ’n meerdelige pleknaam betref. Indien 
die betekenis heeltemal onbekend is, dan kan klankassosiatiewe verkla
rings beproef word om by ’n waarskynlikheidsverklaring uit te kom, soos 
hoerop al genoem is, of ’n vermoede kan te pas gebring word op grond 

van een of ander opvallende verskynsel op ’n plaas byvoorbeeld, maar dan 
ontbreek die sekerheid in meerdere of mindere mate na die graad waarvol- 
gens die pogings taalkundig geloofwaardig gemaak kan word.

Hierdie onvermoe om plek- en plaasname van Khoekhoense oorsprong 
te verklaar geld besonderlik ou name in die Republiek waar die bedoelde 
tale verdwyn het. Navrae by die huidige eienaars van sulke plase lewer
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omtrent gereeld niks bruikbaars op nie. “Ons sal ook graag wil weet” klink 
soos ’n refrein.

Feit is dat ons die verklaring van honderde sulke name wel kan gee, 
name waarvan die korrektheid weinig twyfel laat. Dit berus op ’n metodo- 
logiese insig. Die insig het baie langsaam gekom, dit het gegroei en ont- 
wikkel tot ’n prosedure. Daarvan doen ons in die volgende hoofstuk kort- 
liks verslag.
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HOOFSTUK 4

'N TEGNIEK OM BAIE NAME TE VERKLAAR

Voor die koms van die Blankes het daar in die bewoonde gebied van die 
Khoekhoen net een taal geheers. Dit was ’n eentalige land, en hulle plek
name was wel almal Khoekhoens.

Dit is nie so maklik om die presiese grense van die bewoonde gebied vas 
te stel nie. In ’n besonder boeiende artikel van prof. LF Maingard 1931 
oor “The lost tribes of the Cape" (SAJS 28 487-504) toon hy aan hoedat 
die Khoekhoen hulle veral langs die seekus gevestig het, ooswaarts van 
oorkant die Keirivier af tot by Tafelbaai in die suidweste, en dan noord- 
waarts langs die weskus op tot oorkant die Oranjerivier. Hy illustreer dit 
ook op ’n kaart daarby.

Die Khoekhoense volkere het ook hulle tydperke van volksverhuisings 
geken, voor die koms van die Blankes, en ook daarna. So het ons verneem 
van uitswermings, bv. van die Korana en die Griekwa, van die Oorlams, 
die Basters en die Rooinasie.

Maar dit gaan op die oomblik nie daaroor nie. Dit gaan oor die feit dat 
met die koms van die Blankes twee kulture mekaar ontmoet het, die 
Khoekhoense en die Europese, en oor die verandering wat daardeur in die 
toponimiek ontstaan het.

Eers met die vestiging van ’n nedersetting van Blankes in die kerngebied 
random Tafelbaai word in hierdie streek die eentaligheid met betrekking 
van Khoekhoens nie net bedreig nie, maar beeindig. Dit lewer nog 'n 
voorbeeld van ’n patroon wat wereldwyd aangetref is. 'n Akkulturasie- 
proses word vaardig en neem sy eie vorm ter plaatse aan. Wat plekname 
betref, die ou sogenoemde Insassennamen (inheemse name) begin ly onder 
die Siedlungsnamen (name van die intrekkers). Party inheemse name word 
deur die Europese intrekkers behou, ander word verdring, nuwes kom by. 
Waar "n inlandse naam behou word, word dit gewoonlik by Hollands aan- 
gepas, dikwels seifs onkenbaar vervorm.

Ons noem net terloops dat hierdie toestand wat geskep is deur die by- 
mekaarkom van twee kultuurstrata, intensief bestudeer is in baie ander 
lande wat belangstelling vir die ou, soms versteende geskiedenis het. So is 
diepgaande studies gewy aan die taalgrenssones wat ontstaan het tussen 
aan die een kant Duits, en aan die ander kant o.a. Sloveens, Hongaars, 
Tsjeggies, Litous en Wendies, of tussen Frans en Vlaams, tussen Engels en 
Skandinawies, ens. ‘n Goeie oorsig oor 'n gedeelte van die genoemde ge
valle is te vind in H. Draye De gelijkmaking in de plaatsnamen (Leuven- 
Brussel 1943). E. Schwarz in Die Ortsnamen der Sudetenlander als Ges-
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chichtsquelle (Miinchen-Berlyn 1931) deel sy stof op interessante wyse in 
onder die afdelings Ontlening, Suffikssubstitusie, Vertaling, Verskillende 
name, Dubbele ontlening.

So is ook by ons ’n toestand van tweetaligheid en (later) van dubbeltalig- 
heid geskep as gevolg van die geskiedkundige gebeurtenisse hier. Die 
Blankes wat ’n deel van die land kom koloniseer het, was militer, kultureel 
en ekonomies die oorheersende groep, hoewel hulle numeriek baie, baie 
ver agter was. Daarby was by hulle die drang om ’n stukkie van die ou va- 
derland oor te plant op die nuwe vaderland, en so is nostalgies ook name 
van Europa hierheen gebring. Daarnaas is eie name aan plekke gegee. Die 
ou Khoekhoense name is in die digbesette gebiede byna almal deur Hol- 
landse name vervang, of waar Khoekhoense name tog behoue gebly het of 
ou name ipteressantheidshalwe opgeteken is, het die ou betekenisse in baie 
gevalle verlore geraak.

Met verloop van tyd leer Bruin en Blank mekaar beter ken. In die ag- 
tiende eeu neem die Khoekhoen al meer en meer die taal van die Blankes 
oor, maar baie Blankes, veral aan die voorposte, leer ook ’n bietjie 
Khoekhoens aan. Een gevolg hiervan is dat in die grensgebiede al meer 
Khoekhoense name die gelykmakingsproses oorleef en as plekname daar 
gehandhaaf word. Voeg daarby dat die Koloniale grense tot in die tyd van 
die Britse bewind nog suid van die Oranjerivier geloop het, en dat die 
Namas (Klein- en Groot-), die Koranas langs die middelloop van die Oran
jerivier, en later langs die Vaal- en Elartsriviere, en ook die Griekwas, nog 
“buiten de limieten” van die Kolonie was, d.i. nog Khoekhoens gepraat 
het, dan is dit duidelik dat in die Khoekhoen se eie gebiede van destyds 
hulle plekname ’n goeie vastrapkans gekry het. So is die Khoekhoense 
name vir plekke en plase in die distrikte van Namakwaland, Kenhardt, 
Gordonia en aangrensende streke redelik volop, persentueel hoer as erens 
anders in die Republiek. In Suidwes-Afrika is dit nog veel hoer.

Nog die Hollandse nog die Britse Bewind het amptelik enige stelling oor 
die inlandse name ingeneem. Plase in lening, eiendom of hoe ook al het 
eenvoudig die name gekry wat die belanghebbendes daarvan meegedeel 
het, hetsy Khoekhoens, hetsy Hollands. So het die name hulle neerslag in 
die ou kaarte van die afdelingsrade gevind, en wel in 'n spelling wat dik- 
wels baie willekeurig is.

Hierdie losheid het ook lank in die gebied Duits-Suidwes-Afrika geheers 
totdat die owerheid -n kommissie aangestel het om die spelling van eie- 
name in die Duitse Schutzgebiete te reel. Die kommissie het in Augustus 
1892 verslag uitgebring (vgl. Deutsches Kolonialblatt 3 nr 16, 15 Aug. 1892 
407 e.v.), hersien in September 1903 (Die deutsche Kolonial-Gesetzgebung 
6 191-3), waaruit aangehaal word: “Die einheimischen Namen sind mit der 
grossten Sorgfalt festzustellen und beizubehalten” (ons skuinsdruk). Daar 
word bepaal dat die inlandse name sover prakties moontlik vir poskantore,
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stasies en vir alle ander amptelike plekke gebruik moet word. (Hierop het 
prof. ELP Stals ons aandag gevestig).

Om die drade saam te trek: ons doel is om die betekenis van Khoe- 
khoense plek- en plaasname te probeer vasstel, en daarin word ons talle 
kere gehelp deur die gelukkige omstandigheid dat daar 'n tydperk van 
dubbel- of tweetaligheid was wat in die naamgewing as besinksel agter- 
gebly het. Anders gestel: baiemaal kan mens die betekenis van die ou in- 
landse naam aflei deur na die Hollandse/Duitse name van plekke in die on- 
middellike omgewing te kyk. Dit is of die sleutel daar voor jou le, maar hy 
lyk so verroes dat jy horn uit die pad skop. Eers as jy die Hollands/Duitse 
naam terugvertaal in Khoekhoens, merk jy hoe die twee name presies met 
mekaar klop, hoe die sleutel presies pas en die deur oopsluit.

Die tweede skrywer het veel sukses op die 13de Internasionale Kongres 
van Naamnavorsing gehad toe hy op Krakau, Pole, op 22 Aug. 1978 -n 
lesing gehou het oor “Solving the problem of the meaning of Khoekhoen 
place names by studying toponymic clusters” . In die lesing het hy enkele 
uitkomste van ons studie bekend gemaak. Ons gebruik party van sy voor- 
beelde in die kort verduideliking van die “tegniek” hier, benewens nog 
ander voorbeelde. Twee of drie omstandighede werk ten gunste van die 
dubbelheid van name. Die een kan maklik voorkom wanneer ’n groot 
plaas onderverdeel word. As die ou naam Khoekhoens is, kan die nuwe 
naam dikwels net ’n vertaling van die oue wees. Nog ’n vorm hiervan is in 
die gevalle waar "n rivier of berg ’n inlandse naam het en daar word aan 
die oewer van die rivier of aan die voet van die berg 'n plaas aangele wat 
die ou naam oorneem, maar in vertaalde vorm.

’n Tweede omstandigheid is die topografie. ’n Plek waar baie sand voor
kom, byvoorbeeld, of waar daar baie riet of wilgerbome groei, of wat an- 
dersins kenmerkend is, kan name he wat deur die Khoekhoen gegee is en 
name deur Blankes gegee, in albei gevalle waarin dieselfde kenmerk be- 
noemingsfaktor geword het. Die tweetalige naampare het dan ’n gemeen- 
skaplike element, hulle is gedeeltelik of geheel “doebletties” . Die gemeen- 
skaplike element(e) kan soms deur volksetimologie of gewone verdraaiing 
so “onsigbaar" geword het dat sy herinterpretasie soos 'n sprokie klink. 
Die herinterpretasie is net moontlik deurdat die skrywers ’n gevoeligheid 
vir sulke gevalle verkry het, veral waar hulle vermoed dat die naam nie 
meer patroonmatig is nie. Laeraf gee ons hiervan voorbeelde.

Ons benadruk hier net die feit dat vir die gebruik van die verroeste sleu
tel daar ’n toestand moes bestaan het wat bevorderlik was vir die totstand- 
koming van plek- en/of plaasname in die tale van die ou inwoners en van 
die intrekkers onderskeidelik na aanleiding van ’n gemeenskaplike faktor 
in die benoeming.

In die distrik Gordonia, noordoostelik van Upington, 93 km van die 
dorp af, le plaas Kamkuip. Een segsman se daar is gate in die klippe

20



waarin gelooi word, wat dus as kuipe gebruik word, 'n Ander beweer die 
naam beteken “luier” , ’n derde sien in die lid Kam- die Namawoord xam- 
vir “leeu” , ens. Maar aan die suidwestelike kant van Kamkuip grens plaas 
Diepklip, en “diep” is in Nama !gam, ook !kam, en “klip” is |(k)uip. Die 
groot plaas Kamkuip is klaarblyklik onderverdeel, en die een onderverde- 
ling het die vertaalde naam ontvang, en wel in die tyd toe die mense nog 
die oorspronklike betekenis geken het, "n betekenis wat met ’n looikuip, ’n 
luier, ’n leeu of sodanige verklarings niks te doen het nie.

Boeiend ook is die geval van die plaasnaam Konnes, Die plaas het sy 
naam van die groot pan daarop, die Konnespan. Die -s is die genusuitgang 
van die vr. ekv. wat o.a. ’n pannaam kan lokativeer, hier dan: die Konne- 
pan. Omdat die k- en die h- mekaar in baie name kan afwissel, het party 
van ons segsliede die betekenis gesoek in die |huni-. Die | huni is die 
Namanaam vir die “witgatboom” , "n Boscia albitrunca, d.w.s. Konne-s is 
dan die “Witgatboom-pan”. Die meeste kon die naam nie verklaar nie. 
Maar ons kan, en dit omdat ons die “verroeste sleutel” daar opgetel het.

Ons kyk na die kaart reeks Suid-Afrika 1:50 000 1974 vel 3019AB. 
Klaarblyklik was daar een groot plaas wat nou in twee verdeel is met 'n 
lyn wat van wes na oos loop en Konne(s)pan in twee helftes sny. Die 
onderste plaas heet nog Konnes, die boonste is “Dik Pens” . Ons weet pre- 
sies hoekom: die pan het die duidelike vorm van "n dikderm, lopende van 
noord (die dun kant) na suid (die dik kant).

Vir die antropomorfiserende Khoekhoen wat op die pan van ongeveer 
11 by 4 km neerkyk, was die gelykenis met ’n dikderm spontaan. Verskil- 
lende panne in hierdie omgewing dra juis ook sulke assosiatiewe anato- 
miese name wat op die plase kan oorgaan, bv. “Krommaag” , in Nama 
ONAB vir die plaas, “Groot Brand Pens” , “Derm” en so meer. Die dik- 
pens is 'n dermdeel. “Derm" is in Nama |gui-. Volgens dr Th Hahn 1901 is 
die nasaliteit in gevalle soos |gui- vroeer konsonanties gehoor en was |gui- 
eers |guni-. Die stemhebbende g- is deur Blankes gewoonlik waargeneem 
as die stemlose k-, en guni- is gehoor as koni-, dieselfde woord as Konne-. 
Konne-s is dus die “Pan (-s) wat die vorm het van ’n derm (|guni-), meer 
bepaaldelik van die dikderm” .

Effens ingewikkelder is die geval van Kyskadie. Die naam kom nie meer 
op ons landkaarte voor nie. Dit was ’n streeknaam en het o.a. ingesluit 
SandP,ats, die dorpie wat voorheen Paterson was, die huidige Brakfontein 
nr 2 net suidoos van Sandflats, die plase (i) Zandvlakte noordwestelik van 
die dorpie, en (ii) Zandvlakte, Doom Vlakte en Gorah, wes van die dorp. 
Kyskadie het gele tot aan die wesoewer van die Klein-Boesmansrivier. In 
1776 kom die inlandse naam voor vir “de plaats genaamt de Brakkefon- 
tein...van ouds genaamt Kyshadie” . In 1777 neem Frederik Rautenbach 
besit van die plaas Brakkefontein ook genaamd “Kyskadie” .

Deur die kerngroep te bestudeer word die betekenis van Kyskadie dui-
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delik. Sandfleet, Sandflats, klaarblyklik vertalings uit die ouer laag name 
soos Zand Vlakte. Zandvlakte, Sandvlaktes, of wanspellings van dieselfde 
plek as Zandflachte of Zandflagte. kan in Khoekhoens terugvertaal word 
as (met Nama as norm) 11khaes = “sand” en Tgadi, meervoud van T=gas, 
as “vlaktes” .

Die sleutel was dus al die tyd daar. Of die mense dit in Nederlands 
(Zand Vlaakte), in Afrikaans (Sandvlakte) of in Engels (Sandflats) se, en 
of hulle dit toepas op 'n plaas. 'n streek of 'n dorp, hulle gebruik maar 'n 
ou gedenasionaliseerde Khoekhoense naam.

In die voorgaande was die bodemgesteldheid die benoemingsfaktor. Ver
klaring van vergete betekenisse van toponimiese aard kan ons by twee- of 
dubbeltalige kerngroepe verduidelik met benoemingsfaktore wat aan die 
plantegroei ontleen is. Ons begin met die Salix capensis of (Kaapse)wilger- 
boom, en die var. gariepina waarvan die een volksnaam rivierwilg(erboom) 
is, vgl. Smith 1966 CNSAP 551. Die ingevoerde spesies aard ook goed. 
Die Salix word orals langs strome aangetref, en is bruikbaar, bv. van die 
slap takkies word mandjies gevleg, van die stam word deur uitholling skui- 
tjies gemaak, of stampblokke, wateremmers e.d.m.

In Nama is die algemene naam vir die Salix Thui- = “der Weidenbaum 
(des Oranje)...” (Kr.-R. 1969 NW 205). Hierdie kombinasie Thui- lewer 
n hoor-lastigheid vir die Blanke op. Vir die Blanke klink dit soos nui of so 

iets. Die -n- is amper onvermydelik, vereers as die realisasie van die nasali- 
teit van die klinker, d.w.s. die " in u word n, en tweedens, is die +  'n 
suigklap wat met die -n- kan saamsmelt omdat hulle naastenby dieselfde 
artikulasiepunt het net agter die boonste snytande. Die alveoler-gerigte T 
trek so te se die nasaliteit van die klinker tot die ooreenstemmende al
veoler-gerigte nasale konsonant n.

Met hierdie taalkundige bewustheid in gedagte kyk ons na enkele ge- 
valle.

Daar is ’n riviertjie wat uit die begin van die Langeberge oostelik by 
Worcester verbyloop en in die Breerivier instroom. Sy naam is Nuyrivier. 
Daar is ’n halfdosyn verklarings vir die naam Nuy gegee (vgl. TH A* 942- 
3); nie een daarvan het vir ons taalkundig en inhoudelik geloofwaardig 
voorgekom nie. Toe kry ons weer die sleutel wat die betekenis en die taal- 
vorm daarvoor met mekaar laat klop en die verklaring in oortuigende oor- 
eenstemming met die topografie bring.

Dwarsoor die Nuyrivier, aan beide oewers weerskante, le ’n plaas met 
die naam "De Willege Rivier"; die ou Hollandse uitspraak "willege” stem 
ooreen met ons “wilge(r)” . Op die plaas wat baie uitgestrek was, was ook 
'n sytakkie van die Nuy wat die naam van die plaas gedra het. Raadpleeg 
mens die kaart Suid-Afrika 1:50 000 vel 3319 DA Nuy, uitgegee in 1976, 
dan vorm die ou sytak vandag nog net 'n string kuile waarvan sommige 
met grondbewaringswalle beskerm is. Nou is dit duidelik dat die plaas De
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Willege Rivier sy naam van die rivier gekry het. naamlik van die Nuyri- 
vier, en ons vveet dat Nuy die koloniste se weergawe van die Khoekhoense 
woord vir “wilger" is. Knoop ons die twee feite met mekaar, dan vertaal 
die ou Hollandse plaasnaam “De Willege Rivier" die ou Khoekhoense 
naam Nuyrivier op die oewers waarvan die plaas le.

In die distrik Calvinia is daar 'n rivier waarvan die naam op die moderne 
kaarte ingeteken is as "Nooiensrivier". Die naam word in hierdie boekdeel 
bespreek, en daaruit sal blyk dat ons uit die name in die omgewing weer 
met goeie reg, of met -n hoe mate van waarskynlikheid, die lid Nooi van 
hierdie “Nooiens" kan beskou as volksetimologiese byvorm van Nuy in die 
betekenis van “wilg(er)". d.w.s. Nooiensrivier het na sy ontstaan niks met 
nooiens te doen nie, na sy ontstaan is dit n rivier waar wilgerbome, ‘n 
Salix, voorkom/voorgekom het. Aan die Nooiensrivier le ook ’n plaas 
Kneu wat op sy beurt 'n ander vervorming van die Khoekhoense woord vir 
“wilg(er)” is. In hierdie geval verteenwoordig die K- van Kneu die suig- 
konsonant =t=; in die Blankes se uitspraak van die inlandse woord vir 
“wilg(er)" het die suigklap in die vorme Nuy en Nooiens weggeval. maar is 
(onbeholpe) bewaar in K-neu. Hierdie vasstellings kon ons maak deurdat 
ons in eerste instansie die betekenis van die genoemde gevalle kon bepaal 
n.a.v. die tegniek om die naamkerne te bestudeer.

Ons gee nog ’n voorbeeld van oplossings wat op hierdie manier gevind 
is, en dit weer met verwysing na 'n veelvoorkomende plantsoort, die riet. 
OA Leistner en JW Morris 1976 gee in hulle pleknaamlys 413-416 nie 
minder as 260 name met bestanddeel “ Riet-" nie. Dit verbaas ons dus nie 
dat die woord vir “riet" ook in bewaarde Khoekhoense name van plekke 
en plase sal voorkom nie.

Die algemene term vir “riet" in Khoekhoens is =hkap in sy ouer vorm, 
veral in die oostelike dialekgebiede, en daarnaas is dit in later tye gedeve- 
lariseer tot =t=a-b. Vir die kultuurlewe van die Khoekhoen was dit "n uiters 
nuttige plantsoort, so bv. vir pyle, vir fluite en vir woningbou. Waar riet 
was, was water. Waar ’n pleknaam sy naam van die aanwesigheid van "n 
rietsoort gekry het, is dit gewoonlik nie moeilik om die verklaring te vind 
indien die naam nog Khoekhoens is nie, maar soms is daar vervormings 
wat ondeursigbaar geword het.

Op die topo-kadastrale reeks 1966 vel 3221 CC/CD kom 'n inskrywing 
voor van "Aapsekloof” vir 'n nie-standhoudende riviertjie wat suid van 
Boesmanskop ontspring (distrik Sutherland). Die ooreenstemmende Topo- 
grafiese kaart 1973 gee die riviernaam aan as “Ab se Kloof" In sy ge
noemde referaat vat die tweede skrywer dit so saam: “Since an abbot and 
a monkey are not normally equated with each other it was thought that the 
solution lay elsewhere..." Aapsekloof het sy boloop op die plaas Riet- 
poort, en suid daarvan le aangrensend Riethoek. ook Ouriet behoort tot 
hierdie kerngroep, sodat dit duidelik is dat riet hierlanges volop is, blykens
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die Afrikaanse name, en dat die Khoekhoense name hulle hierby sal aan- 
sluit. Die “aap” van Aapsekloof, en die “ab” van Ab se Kloof, variantspel- 
lings van dieselfde naam op twee verskillende kaarte, is klaarblyklik soos 
Nama =t=a-b = riet, en dus is die bedoelde pleknaam gewoon net 'n 
“Rietkloof” wat (wel plaaslik) volksetimologies aangepas is. Vir die 
Afrikaanse gebruiker is Aapsekloof nou deursigtig, maar dit het t.o.v. sy 
oorsprong eers deursigtig geword nadat die sleutel ontdek is.

Cheridouws Poort lyk na 'n drietalige naam: Engels, Khoekhoens, 
Afrikaans. Feit is egter dat die lid “Poort” oorbodig is omdat dit reeds vol- 
ledig uitgedruk is met die Khoekhoense -dou(s), soos Nama Dao-s, wat 
“poort” beteken (dus: Cheridouws Poort is letterlik Cheri-poort Poort). 
Feit is ook dat Cheri- hier niks met Engels cherry of iets soortgelyks te 
doen het nie. Dit is gewoon Khoekhoens tsoari- = agter, ’n woord wat in 
die naam Tsoaridaos (letterlik “Agterpoort”) onverstaanbaar was en ver- 
ander is tot Cheridouws- om dit vir die gewone gebruiker hanteerbaarder 
te maak, kan mens se, deurdat dit so half en half sinvoller is.

Hoe ons dit alles weet? Die verroeste sleutel moet net opgetel word. 
Deur die Groot-Swartberg vloei die “Agterbergrivier” , ’n sytak van die 
Olifantsrivier. Waar hy deurvloei, het hy ’n poort gemaak. Die normale 
ding is dat in sulke gevalle die poort die naam van die rivier dra. Dit doen 
hy ook. Die rivier is die “Agterberg(rivier)” , dit is die Afrikaanse vertaling 
van die ou Khoekhoense naam wat nog net vir die poort bewaar gebly het, 
hoewel dit volksetimologies tot Cheri verander is in aansluiting by Engels.

In hierdie hoofstuk wou ons een saak belig, en wel ’n metodologiese 
saak. Ons wou aantoon hoe ’n studie van ’n kompleks name rondom ’n 
naamkern baie kere bevestiging bring van ’n verklaring wat gedokumenteer 
of oorgelewer is, maar veral hoe so ’n studie talle kere die verklaring van 
inlandse name gee. Die toepassing van hierdie metode was o.i. die grootste 
algemene vonds wat ons gemaak het. Die bestaan van dubbel- of tweena- 
migheid, met een van die name uit Khoekhoens, kan nog verder uitgebuit 
word met die oog op die ontsluiering van grondbetekenisse. In talle gevalle 
is dit vandag nog die enigste metode om by die beginpunt van die ontstaan 
van ’n naam te kom.

Dit sal ongetwyfeld ook geldig wees vir daardie menggebiede waar 
Khoekhoens met ander tale as net Afrikaans, Engels of Duits ’n onomas- 
tiese stryd gevoer het, soos tussen Khoekhoens aan die een kant en bv. 
Nguni- of Tswana-Sothotale aan die ander kant, om voorlopig net by die 
Republiek te bly.

Toepassing van die genoemde metode hoef nie altyd net vir die agterhal- 
ing van die eerste betekenisse nuttig te wees nie. Daar kan ook randvoor- 
dele wees. Dit kan bv. van belang wees om grense tussen stam- en kraal- 
groepe vas te stel, of dit kan help om vroeere onomastiese feite weer te 
herstel. Hiervan gee ons 'n voorbeeld.
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Vir die doel van ons argument kan ons die loop van die Olifants- en 
die Troetroeriviere met reguit lyne voorstel. Die Olifantsrivier loop van 
suid na noord tot by Vredendal waar dit die Troetroe ontmoet. Die Troe- 
troe loop in horn vas. Die Olifants gaan daarvandaan verder met 'n elm- 
boog tot hy in die Atlantiese oseaan uitwater. Ons noem sy suidelike be- 
ginpunt A; waar hy by Vredendal die Troetroe ontmoet. noem ons B. en 
waar hy die oseaan ontmoet, noem ons C. Waar die Troetroe begin oos 
van Vanrhynsdorp, noem ons D. Vandag loop die Troetroe van D tot B, 
die Olifants van A oor B tot C. Maar ons kan met heelwat sekerheid se 
dat dit nie die toestand was voor Tharakamma, die Khoekhoense naam 
van die Olifantsrivier (deur Danckaert in 1660 so genoem) “Hollands” 
geword het nie. Toe het die ou Tharakamma net geloop van A tot B. Die 
Troetroe het geloop van D tot B, en daarvandaan tot C in die see. Dit is 
die Troetroe wat in die oseaan uitgewater het, nie die Tharakamma of die 
latere Olifantsrivier nie. Vandag is die Troetroe 'n sytak van die Olifantsri
vier, maar in die ou dae was die Olifantsrivier ’n sytak van die Troetroe, 
d.i. in die tyd voordat Danckaert die naam Olifantsrivier aan die ou Thara
kamma gegee het en toe ook tegelykertyd die Olifantsrivier die hoofstroom 
gemaak het wat van nou af deurvloei tot in die oseaan. Dit weet ons 
omdat Troetroe beteken “oorlog/baklei” , en die ou plase “Bakkely 
Plaats” , ook die latere onderverdeling met die Afrikaanse naam “Baklei- 
plaas” A en B, wat Troetroe vertaal, aan die Olifants tussen B tot C le. 
Maar met die vertaalde name “Bakkely” en “Baklei” vir die plase het 
hulle gele aan die rivier wat die “Bakkelei-” of “Bakleirivier” moes geheet 
het. Vergelyk bv. die geval van die Nuyrivier in die distrik Oudtshoorn. 
Dus: die rivierelmboog B tot C het vroeer, voor 1660, die naam van Troe- 
troerivier gedra, d.w.s. van “Bakleirivier” , soos die vertaalde plaasname 
vandag nog bewys.
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HOOFSTUK 5

TOPONIMIESE MOTIEWE

’n Analise van die plekname wat in hierdie deel behandel word, bevestig 
dat daar 'n beperkte aantal faktore of motiewe is wat tot die benaming 
gelei het. bv. die ligging. gesteldheid van die bodem, vorm en voorkoms. 
die aanwesigheid van water, van bepaalde dier- en plantsoorte, ensovoorts. 
’n Frekwensie-opname toon weer eens dat die aanwesigheid van water die 
vernaamste toponimiese motief was, gevolg deur beskrywing, die aanwesig
heid van plantsoorte, diersoorte, en so meer.

By die indeling moet rekening gehou word met die feit dat 'n naam 
onder meer as een hoof ingedeel kan word. So kom Awamus (Rooioog) 
voor onder water, liggaamsdeel, beskrywing (kleur) en bodemgesteldheid 
(onregstreekse verwysing).

1. Water as toponimiese niotief

Die gebiede wat deur die Khoekhoen bewoon is, is vir die grootste ge- 
deelte droog, met ’n lae reenvalsyfer en min bo-aardse water. Die riviere 
en spruite is gewoonlik ook nie-standhoudend, vgl. die topografiese kaarte. 
Waar water wel aangetref is, was dit baiemaal belangrik genoeg om as 
onomastiese prikkel te dien.

Die volgende plekname dui op die aanwesigheid van water; name met 
die bestanddeel “water” is nie hier afsonderlik opgeneem nie. Daar is 
gepoog om slegs die name op te neem wat in hierdie deel behandel word. 
Die rekenaar het egter hier en daar tog name laat deurglip wat in TH A* 
en TH A** voorkom.

(i) Aar 

Koeroebees

(ii) Fontein

Aexaaub 
Euyop, Eyvop 
Gawesebaus 
Gonorobaus

(iii) Gorra

Goraap 
Gorrasis

Hadiaus
Huiaub
Huniaus

Grappies
Noeniegora

Narikippe
Nuaus
Tchaihoip

Ograbie
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(iv) Inloop 

Goabibgous

(v) Kuil

Hoadomi
Hoas

Goangibgaos

Koedoma Uripqua
Kwas

(vi) Mond (Wateropening, Monding)

Abeam, Abiam 
Aieams
Aijams, Aieams,
Amgantes
Amsas
Anoam
Arichaams
Awiamgarub
Caramaam
Dams(berg)
Gaams
Gamami

Gamams
Gams, Gams(berg)
Gavaams
Ghaams
Guiams
Huams
Huniam(-Ost)
Kaams, Kaams(rivi
Kaiams(vlei)
Kanaams
Kanabeam
Karaam

Khoweamgarub
Khuamgarub
Khuams
Koams
Koamsvlei
Kumsis
Kuruams, Kuruoms 

) Narachaams 
Oochaams 
Tsabiams 
Ubiams

(vii) Oog (Bron, fontein)

Amub Garramoes
Animub Geimusis
Animuchab(rivier) Haramoep
Daimub Hoamus
Dymoeb Kaaimoes
Garimuas Kaimus

(viii) Pan

Augas Kaniegab
Gautscha Koukuab

(ix) Puts

Aichatsaub Katemba-Autsaub
Chuitsaub Kharikaitsaub
Domitsaus, Dometsaus Khuwitsaus
Goaobtsaub Kuabetsaus
Haitsaus Kubitsaus

Khoromus
Kunemus
Namus(kluft), Namus(berge
Naramoep
Nigramoep
Umub

Koukuas

Munugutsoub
Nabitsaus
Noatsaus
Nutsas
Oenitzaub, Oenitzoub
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Orotsoub Sous Tsourob
Outsoub Tsaus

(x) Rivier

Abenab Hamab Kungkab
Ariab Hoasab Kwacao
Dipka Hunca Nastom
Dwinka Kapkap Noea
Dwyka Keyka Nossob
Ecca Kigherheap Soetap
Enab Kinka Swakop
Ganaab, Ganab Koeakamka Takkap(rivier)
Gasab(rivier), Konap Tamuhap

Kansaap(rivier) Konta(rivier) Tharakkamma
Gouab Kromanka Uniab,
Geinab Kudom(rivier) Unjab
Goaab
Gunab

Kuhap Xamgudomi

(xi) VIei

Ankobis Khuwitsaus Nougab
Augas Kobis Nugab
Gamkobis Kobus( rivier) Nukhuwis
Gamkubis Koegabs(rug) Oriegab
Haubesgab Konakwas(berge) Orikobes
Hoaab Kubis Tchando(kloof)
Khaekhuwis Kubukubis Ubiams
Khukhuwis Naroogna

(xii) Watergat

Amsas Keigas Khuamgarub
Gharoe
Humgarus

Khoweamgarub Neigab

(xiii) Waterval

Karis Krieberg Kriedouw

1.1 ONREGSTREEKSE VERWYSING NA WATER

Die bogenoemde plek name dui almal regstreeks na water, soos ook dui-
delik blyk uit die spesifieke terme wat die aard van die waterkenteken
aangee. Daar is egter ook name wat onregstreeks die aanwesigheid van
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water aandui. As iets “nat” is, of as daar sprake is van “modder’’, of van 
plantsoorte soos riete, is die waarskynlikheid groot dat daar ook water 
is/was.
(i) Bodemgesteldheid

Die volgende plekname verwys onregstreeks na die aanwesigheid van 
water en terselfdertyd na die gesteldheid van die bodem:

Auwigarub Goaab Haub, Haob
Dwaas Goaami Herees, Heris
Ganeib Gharoe Natab

(ii) Gebeurtenis

Die onderstaande name verwys na die een of ander handeling of gebeur
tenis wat indirek ook op water en die aan- of afwesigheid daarvan slaan

Abeam, Abiam Douzas, Doutsas Khoweamgarub
Abeb Gamchab Khunubes, Kunobis
Amgantes Garagams, Karkams Naribis
Auwigarub Goreguraabes Oukueis

(iii) Modder

Dwaas, Dwaas(berg) Goachabis Gwaas
Ganeib Goadar Kaigoab
Ghwaas(hoogte) Goageis Koais
Goaab Gous, Ghous Kuabetsaus
Goaami
Goabibgous

(iv) Nat

Guanib Oukueis

Aas
Agomeb Ankobis Herees, Heris
Anchaub
Angois

Harib(rivier) Klein Angous

(v) Skuim

Goab Goab(rivier)

(vi) Wolk 

Nanuehas
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Die aanwesigheid van plantsoorte wat gewoonlik met water geassosieer 
word, bv. riete of biesies, kan ook 'n onregstreekse verwysing na water 
wees. Plekname wat op hierdie plantsoorte dui. word egter behandel onder 
die rubriek plantsoorte.

2. Plantsoorte

Naas die aanwesigheid van water het die voorkoms van bepaalde plant
soorte as die belangrikste toponimiese dryfveer onder die Khoekhoen 
gedien. Dit verras ons ook nie dat dit so is nie. Plante was vir die Khoe
khoen n vername bron van kos en medisyne, dit het as boustof gedien vir 
hul skuilings, wapens en huishoudelike gebruiksartikels. Veral in die dorre 
gebiede waar die Khoekhoen voorgekom het. was plante 'n belangrike 
bron van water. Sekere plantsoorte is ook vir pylgif gebruik en het ook op 
indirekte wyse as voedingsbron gedien.

In die lyste wat volg, word die plekname onderverdeel volgens hulle ont- 
staan het na gelang van borne, bosse en struike, gras, knolgewasse, of hoe 
ook al.

2.1 BOME

(a) Acacia
(i) Acacia albida

Anabeb, Anabib Ana(wood) Annabis

(ii) Acacia gansbergensis 

Nineis

(iii) Acacia giraffae 

Aikanes
Ganaab, Ganab
Ganap
Ganas
Garganab
Gochaganas

Hauganab
Huganas
Kanaams

Kanas
Kannaquass
Kouganab

Kanabeam, Kanabiunt Kuis
Kanaeis
Kanakas

Kunabib

(iv) Acacia haematoxylon

Heikub Heinarichab Kaa(straat)

(v) Acacia hebeclada 

Ghoboom Ghogab Go(bosrivier)
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Gochaganas Gocharus Gochas

(vi) Acacia mellifera

Gnooipunt

(vii) Acacia tortilis 

Narachaams

Nuisib

(b) Albizia anthelminthica

Arasabf rivier)

(c) Aloe

(i) Aloe dichotoma

Goroarib

Garaganis Karabee Karganab(kloof)
Gariganus Karagab Tarahap
Garramoes Karas

(ii) Aloe ferox

Goereesoe Goreis

(d) Berchemia

Chuigams Nuims

(e) Boscia

Aubinhonis Huniput Noeniegora
Garahunis Hunirob Noenie(put)
Hun( boom) Kunibes, Kunibus Nunighab(rivier)
Huniam
Huniaus

Noenie(bosknop) Nunighabs (se Berge)

(f) Carpobrotus

Ghokums(kloof) Gouna

(g) Combretum

Haagoromuseb Hadiaus Osib
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(h) Euclea

(i) Euclea pseudebenus

Heitzwasies Narubis Tsabiams(berg)
Narnbees Sabidas Tsabichas
Naroep Sabies Tsabisis (Ost)
Narougabib Tsabiams Tsawisis

(ii) Euclea undulata

Dwarriegarivier Guarri (Hills)

(i) Euphorbia

Addo Biroes(kraal) Kumsis
Bega(rivier) Gorechas, Koregas Naboes
Biedou Gouw Napkei. Napky
Biesra, Biesra(rivier) Guichanaerub

(j) Ficus

Nomabeb Numais

(k) Moringa

Gawesebaus Gobasis Guwas
Gobas(berg)
Gobasib

Goepas Kubas

(1) Olea

Goems
Gomgams

Komgoois Umkchamma

(m) Osyris

Kanga

(n) Parkinsonia

Kango(berg).
Cango(berg)

Kango(kop)

Gaputz Khaaseb, Kaaseb Kanbes
Gasab(rivier) Kakolk Kans(spruit)
Kansaap(rivier) Kanaseb, Kanases

(o) Podocarpus

Aascoe
Kamtra

Kamtra (Drift) Qamtara(rivier)
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(p) Rhus

Arichab
Garichanab
Heinarichab
Karee(boom)

Karee(boomsgebergte) Karree(laagte) 
Kareekam Karre(houte Rivier)
Karee(kloof) Kriedouw
Karee(rivier)

(q) Salix

Huis(rivier) Knuy Nou(rivier)
Kneu Lange Huis Oude Huis
Knui(poort)

(r) Schinus

Abbaheigas(kop), Awahaigaskop

(s) Spirostachys 

Auheib

(t) Tamarix

Caudabis Dabeeb, Dabeep Dabidom
Dabbe(draai) Dabee(rivier) Dabie(hoek)

(u) Virgilia

Nabeeprivier Nabega

(v) Ziziphus

Arohub Aro( kloof)

2.1.1 On regstreekse verwysing na home

In die onderstaande plekname word op n indirekte wyse na borne
verwys, bv. na hout. gebruikartikels van hout gemaak, topografiese kente-
kens wat aan sulke artikels herinner, ensovoorts.

Amas Ka(boom) Khuob
Aretitis Kakus Koekedouws(berg)
Gorah Kamkoes Kuis
Gunab Kamkous Kums
Heisanachab Ka(straat) Orokhub
Hoekoe Khuamgarub Tratra(rivier)
Hoes Khukammi
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2.2 BOSSE EN STRUIKE

(a) Acacia

Nooi(bosleegte) Nuichas

(b) Caralluma 

Ouroenafbak se Koppies)

(c) Citrullus 

Hunitsamas

(d) Euphorbia 

Addo
Bega(rivier)
Biedou
Biesra, Biesra(rivier)

(e) Grewia 

Arichaams

(f) Lebeckia 

Kuzikus

(g) Leuchas 

Urrub, Urub

(h) Lonchocarpus 

Oenitzaub. Oenitsoub

(i) Pelargonium 

Hanami(berge)

(j) Phaeoptilon 

Arichaams

(k) Rhus

Ghoenie(bosrivier)

Karkoerfrand. -rante)

Bieroes(kraal) 
Gorechas, Koregas 
Gouw
Guichanaerub

Harib

Arikoas

Koenie(kuil)

Kumsis
Naboes
Napky, Napkei

Tnougab

Harib
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(1) Royena

Gonubi Kannabie(duin) Koenobee(kop)
Hooms(berg) Knoeniebie(kop)

(m) Sarcocaulon

Noheep
Norabis

Norab, Norap Norras

2.3 VOLKSNAME VAN BOME. STRUIKE EN BOSSE

Die volgende indeling berus op volksname van home, struike en bosse

(i) Agterdoring 

Kakus

(ii) Boermanskers

Noheep Norabis Norras

(iii) Dadel, Wildedadel

Chuigams

(iv) Disseldoring 

Kinko

Nuims

(v) Doring, Doringboom

Gorah Khuamgarub Koekedouws(berg)
Gunab Khukammi Kuchanas
Heikub Khuob Kudom(rivier)
Hoekoe Kochena Nankoos(kop)
Kakus Koegabs(rug) Narachaams
Kamkoes Koegeroo Nineis
Kamkous

(vi) Duiwelsklou 

Kurisigams

Koekabaseb Okhus

(vii) Geelhout

Aascoe Kamtra Qamtara(rivier)
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(viii) Ghwarrie 

Dwarriega(rivier)

(ix) Hakiesdoring 

Gnooi(punt)

(x) Hardekool 

Haagoromuseb

(XI) Hotnotsvy 

Ghokumsf kloof)

(xii) Kameeldoring

Aikanes
Ganap
Ganas
Hauganab

(xiii) Karee

Garichanab
Ghoenie(bosrivier)
Karee(boom)

(xiv) Kersbos 

Noheep

(xv) Keurboom 

Nabeep(rivier)

(xvi) Kokerboom

Gariganus
Garramoes

(xvii) Lemoendoring

Ga(piitz) 
Gasab(rivier), 

Kansaap( rivier) 
Kaaseb, Khaaseb

Guarri (Hills)

Nuisib

Hadiaus

Gouna

Huganas
Kanaams
Kanabeam
Kanakas

Kareekam 
Karee( kloof)

Norabis

Nabega

Karabee
Karagab

Ka(kolk)
Kanaseb, Kanases

Houkhaus

Kanaseb, Kanases
Kanaquass
Kouganab

Karree (Laagte) 
Karre(houte Rivier)

Norras

Karas
Karganab( kloof)

Kanbes
Kans(spruit)
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(xviii) Melkbos, Melkboom, Melkhout

Bega(rivier)
Biedou

(xix) Olienhout 

Gomgams

(xx) Oumaboom 

Arasab(rivier)

(xxi) Palmboom

Gamunia
Gaouniab

(xxii) Peperboom

Abbaheigas(kop),
Awahaigas(kop)

(xxiii) Pruimbos 

Kanga

(xxiv) Rosyntjiebos 

Arichaams

(xxv) Skilpaddoring 

Kuzikus

(xxvi) Spekboom

Gawesebaus
Gobas(berg)
Gobasib

Biesra, Biesra(rivier) 
Biroes(kraal)

Komgoois

Goroarib

Uniab, Unjab 
Unias, Unihas

Kango(berg),
Cango(berg)

Tnougab

Gobasis
Goepas

(xxvii) Swartebbenhout, Basterebbenhout

Heitzwasies
Narnbees
Naroep

Narubis
Sabidas
Tsabiams

Gorechas, Korechas 
Kapkci. Napky

Unib, Unis

Kango(kop)

Guwas
Kubas

Tsabiams(berg)
Tsabisis(-Ost)
Tsawisis



(xxviii) Transiebos 

Gho(boom) Ghogab Gocharus

(xxix) Vaaldoring 

Heikub

(xxx) Vaalkameel 

Kaa(straat)

(xxxi) Wildeamandel 

Go(bosrivier)

(xxxii) Wildeappelkoos 

Gonubi
Kannabie(duin) Knoeniebie(kop) Koenobee(kop)

(xxxiii) Wilger

Huis(rivier) knuy Nou( rivier)
Kneu Lange Huis Oude Huis
Knui(poort)

(xxxiv) Witgatboom, Witstam

Aubinhonis Huniaus Noeniegora
Garahunis Huni(put) Nunigabs (se Berge)
Hun(boom) Noenie(bosknop)

2.4 GRAS

In die onderstaande lys van name wat op gras berus, word nie onderskei
tussen die verskillende grassoorte (boesmangras., steekgras. ens.) nie.

Adaap Gaoab Ghaams
Daasdaap Gapiitz, Gapiitzpan Kabiras
Dams(berg) Garies Kamkamis
Gachab Garis Nariep
Gams, Gams(berg)

2.4.1 Onregstreekse verwysing na gras

Kudung
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2.5 GIFPLANTE

Vir die Khoekhoen wat met pyl-en-boog gejag het, was die aanwesigheid 
gifplante soms belangrik genoeg om as toponimiese prikkel te dien.van

Ghaap(kop)
Ghaap(koppe)
Gha(kop)
Gha(punt)

2.6 KNOLGEWASSE 

Abuchabis

2.7 KALBASSE 

Abbabis

Ka(boom)
Kadies(berg)
Ka(straat)
Koeroe(kloof)

Haiber (Flats)

Awakhoas

Langka 
Middelka 
Tanies, Tannies

2.8 RANKPLANTE

Kainami Karkoer(rand), Karkoer(rante)

2.9 RIETE, BIESIES EN MATJIESGOED

Aap (se Kloof)
Aas
Achamis
Amub
Asis(-Oos)
Ghwerna (se Berg)
Guerna
Gwerna
Harus

2.10 UINTJIES 

Anas

Kaams, Kaams(rivier)
Kaggakamma
Kap(gat)
Kap(gat se Berge) 
Kap(gat se Kop) 
Kap(gatsrivier) 
Kap(rand)
Kap(rivier)
Karoeties(kop)

Khunubes
Kunobis
Nabeep(rivier)
Namtob
Naroes
Nauroonamies
Takkap
Tharakamma, Caracamma

2.11 WORTELSOORTE

Abuchabis Kregas(berge) Kregas(rivier)
Ghaboe(kop) Kregas(kop)

2.12 VELDKOSSE EN VRUGTE

Dit was veral as voedselbron dat plantsoorte van die uiterste belang was 
vir die Khoekhoen. Die volgende plekname is vanuit hierdie oogpunt to- 
ponimies gefundeerd.

39



Ghaap (Trichocaulon piliferum) 
Ghaboe(kop) (Fockea undulata) 
Ghokums(kloof) (Carpobrotus 

deliciosus)
Gonubi (Royena)
Gouna (Carpobrotus edulis) 
Hunitsamas (Citrullus lanatus)

Kambro(berg) (Asclepiadaceae) 
Kambro(hoek)
Kambro(kop)
Kambro(rivier)
Karkoer(rand) (Citrullus vulgaris) 
Khobab

3. Beskrywing

Die motief wat naas die aanwesigheid van water en van bepaalde plant
soorte die grootste rol by die Khoekhoen gespeel het by die benaming van 
plekke, was beskrywing. Khoekhoense plekname weerspieel die beskry
wing van topografiese kentekens in terme van voorkoms, vorm en omvang, 
maar daarnaas speel die een of ander hoedanigheid van topografiese kente
kens of van persone, die gemoedstoestand van die naamgewers, die een of 
ander sintuiglike gewaarwording, klimatologiese omstandighede, ens., ook 
’n rol. Waar kleur as 'n beskrywingskomponent voorkom, is dit nie altyd 
duidelik waarop die kleur betrekking het nie. Dit kan 'n regstreekse be
skrywing van die grondelement wees, of dit kan byvoorbeeld op die gesteld- 
heid van die bodem dui, of op plantegroei.

3.1 HOEDANIGHEID

In die volgende plekname dui die beskrywende element op die een of 
ander hoedanigheid. In sommige gevalle word verwys na hoedanighede van 
topografiese kentekens, en in ander na die van mense.

Aubinhonis
Enab
Garahunis
Gasidabib
Gasip
Gaugaus
Gaugoab

Harib(rivier)
Khanus 
Khorab 
Khorachaams, 

Khoraxaams 
Noree, Nore, Norah 
Nouga

Nukois
Nunab
Orokhoais(berg)
Orokhub
Orotsaub
Ougami
Outeep(rivier)

3.2 KLEUR

In die onderstaande plekname het kleur as beskrywende element ’n rol 
gespeel.

(i) Blink
Kaimus Nabes Nabis
Keyka Nabies
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(ii) Blou

Hoab Hoas Noaga
Hoadomi Hoasab

(iii) Bont

Ganikeis
Hogomab

Hosanab Hotsamas

(iv) Bruin

Gamoep Komatkabies Komga

(v) Donker

Kainus Kaitsub Keisu

(vi) Geel

Hunigus Huninoeis Hunitsamas

(vii) Groen

Amas Amros Kamkous
Amdaos Gamgam(rivier) Kamqua
Amguis Kamkoes Kam(rivier)

(viii) Rooi

Ababes(rivier) Abaouis Awahomgu
Ababis, Awabis Abaqua Awas(pan)
Abagowa Abaschouab Awauip
Abaharas Abascvap Ayes(fontein)
Abahomi Abbabis Kawaas
Abahub Awagobib Naudus
Abakhois
Abansuip

(ix) Swart

Awahaigas(kop) Navachab

Noea Nudous Nukaib
Noegare Nueisib Nukaneb
Noep Nugab Nukhuwis
Noop, Noup Nuhoab, Nuhuab Nunabeb
Nuaus Nuhoas Nunanib
Nudomi Nuhomi Nuquap
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Nutsas
Nuuibeb

Nuwaris(kop) Nwardous(kop)

(x) Vaal

Hainabis Heinarichab Heitzwasies
Haitsaus Heiorigas Kigherheap
Heigums, Heikhoms 
Heikub

Heitkoap Tcaimoeps(laagte)

(xi) Wit

Koeriekoas(rivier) Oribgab Urikaruus
Koeries(berge), Orikobes Urikhob

Koeris(berge) Urigawas Urikomtes
Koeris Urigomasib Urikos
Koredommi Urihabas Urikuribis. Urikurubis
Nadouws(berg) Urihuib (Gebirge) Urinanib
Nadow Urikab, Uriah Urinorob
Oernoep(rivier) Urikaib, Urikhaeb Uripqua

3.3 OMVANG

Die feit dat ’n geografiese kenteken relatief groot of klein is, sou uiter- 
aard ook vir die Khoekhoen as toponimiese prikkel gedien het. Daar word
nie onderskei tussen die plekname waarby hierdie aspekte toponimies
deurslaggewend was en die waarby die spesifieke elemente ter onderskei-
ding of teenstelling fungeer nie.

Gaidaus Geioub Karaam
Geidams Hoagosgeis Kariaus
Geidaos Kaiams(vlei) Karkuip
Geiguib Kaikaebis Kayas
Geimusis Kaikoup, Kaikoap Kykwas
Geiomi, Geioms Karaagu

3.4 SINTUIGLIKE GEWAARWORDING

In die onderstaande plekname dui die beskrywingskomponente op
smaak, reuk en ander sintuiglike gewaarwordinge.

Augams Goudini Ogamseb
Augas Gunichas Ogoms
Gabus Katemba-Autsaub Ograbie
Gaugam Kourkamma Okhus
Goudas Nuris Okiep
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Osip Outsoub Umub
Osis. Usis Tchaihoip Uses
Oukueis Toubep, Toubeep Uub(vlei)

3.5 VORM

Die vorm van 'n topografiese kenteken kan soms tot sy benaming aanlei- 
ding gee. Partymaal gebeur dit dat analogic ’n rol speel, m.a.w. dat ’n geo- 
grafiese kenteken die naam kry van ’n ander voorwerp waarna dit lyk of 
waaraan dit herinner. In die lys van plekname wat volg, word nie onder- 
skei tussen die verskillende soorte nie.

Aos Guwuguwu(pan) Nakais
Gamahorobes Gydo Naosanabis,
Gamakhab Hakais Nausannabis
Gamka Guntia Hoaab Naraob
Gamkarab Hoachab Naraobtanab
Gams(berg) Hoais Norobeb
Gamunia Hoamas(berg) Nuwuhomeb
Ghaap Hoamus Onanes(berg)
Ghoocou Kambes Onanis
Gonorobaus Konnes Orochas
Gubuis Koudouw Orroo
Gubusib Kuboes(berg) Os(berg)
Guperas Kubukubis

4. Diersoorte

Ook die aanwesigneid van bepaalde diersoorte het as toponimiese dryf- 
veer gedien. Dit is nie verrassend nie, want van diere het die Khoekhoen 
kos gekry; die velle is vir klere en ander gebruiksartikels aangewend, en 
van die been is pylpunte gemaak. Roofdiere het vir die Khoekhoen 'n po- 
tensiele bedreiging ingehou.

4.1 WILDE DIERE EN HUISHOUDELIKE DIERE

(a) Aardvark 

Koeboegas

(b) Bees, Bui, Koei, Os

Gomaub
Gomaxas
Gomengams
Haradous

Hogomab
Komas(rivier)
Konakwas(berge)

Kouma
Ukamas
Urigomasib
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(c) Bobbejaan 

Nlarguab Neranaisib

(d) Buffet

Doega(draai) Gausob Kousies(rivier)

(e) Eland

Canga
Ghansies

(f) Erdvark 

Koeboegas

(g) Esel 

Garib(-Ost)

Kanibes Kungkab

(h) Hartbees

Amabib
Amabiep

Kahams(rivier) Kama

(i) Jakkals

Geirirob

(j) Kameelperd

Girinaris Kareekama

Naidaus(kuppe) 
Nainaub, Neinaub

Neiaob Neikhoes

(k) Koedoe

Chaihomi, Xaihomi Koodoos(dam) Kudu(damm)
Koodoo (Bush) 

(1) Kwagga 

Quagga(fontein)

Kudu(berg) Kudus(kuppe)

(m) Leeu

Chamaites, Chameites Gamkaib Kamei
Gamchab
Gamdouws(berg)

Goachams Xamgudomi
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(n) Luiperd, Tier

Garuchab(fluss) Kwassiedie(rivier) Quasidie

(o) Muis

Duruoms

(p) Muskeljaatkat 

Gaseneirob

Duruous

(q) Olifant

Choantsas 

(r) Oribi

Oorbietjies(fontein)

Goabis Hoantabis

(s) Renoster

Nababieps(berge)

(t) Seekoei 

Kouga(berge)

Nababiepsf rivier) Nabasiep, Nabiseep

(u) Skaap

Bayip Gugaib Kubaub
Gobas(rivier)
Guchenoes

Hunigus Ugub

(v) Springbok

Goedom

(w) Steenbok 

Goobies

(x) Wolf

Gougo Gumchuchanub

Ghwaap(seberg) 
Goubeep, Goubeep(kop)

(y) Ystervark

Guaap(vlakte) Naip

Noatsaus Nougab



4.1.1 Onregstreekse verwysing na diersoorte

n Aantal Khoekhoense plekname verwys onregstreeks na diersoorte. 
Sodanige verwysings berus op faktore soos analogic, bodemgesteldheid, ge- 
bruiksartikels, en so meer.

(a) Analogie

Bikamma Hauneib Nainaub. Neinaub
Daichaaibes

(b) Bodemgesteldheid

Plekname wat onregstreeks na diersoorte verwys en terselfdertyd met 
bodemgesteldheid verband hou, is die volgende:

Auwigarub Deichaibes Gasidabib
Bira Dinaib Heigums, Heikums
Daichaaibes Garib(-Ost) Stilweitkoeroe

(c) Gebeurtenis

Dit blyk dat die volgende plekname op die een of ander gebeurtenis in 
verband met 'n diersoort slaan:

Agomeb
Aninuis(-Siid)
Gaseneirob
Haochanas

(d) Gebruiksartikel

Geikaub. Geikhoub
Gugaib
Hauneib

(e) Kledingstuk

Kainas
Nabaos

Kanoep. Kanoep(kop) Koikams 
Kabis, Kabis(kop) Kumchuchanub
Khoanas Obochus
Koekenaap

Karos(kloof) Noabis
Namisis(rivier) Noegare(e)

Khoros Kubis

(f) Kos, vleis 

Ganikau(fontein)

4.2 INSEKTE

Die volgende plekname verwys regstreeks na insekte: 

Habubib Habuseb Husingais
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Kannikwa Koebas(kolk) Oribgab
Kinachas Nababis Sabies
Koebas(hoek) Nabas

4.2.1 Onregstreekse verwysing na insekte vind ons in:

Chue (Lake) Gouda Nuichas(rivier)
Chue (Spring) Kaliekamma Nuisie
Crodinie, Croedinie

4.3 REPTIELE

(a) Koggelmander

Naroogna

Kunibes, Khunibes

(b) Skilpad

Khuris 

(c) Slang

Nakab(-Nord) Nakop

Gais Kaip Keis(berg)

4.3.1 Onregstreekse 

Aoguwub

verwysing na reptiele:

4.4 VIS 

Koukuab

4.5 VOELS

(a) Aasvoel 

Quaxous

(b) Cans

Gassip Tobos

(c) Kaapse muisvoel 

Kantorogas

(d) Korhaan

Haragas Naragas



(e) Kraai 

Gorabis Koradaob

(f) Volstruis 

Amias Amichab(berg) Amichab(pan)

Ander toponimiese motiewe

Die bogenoemde toponimiese motiewe, d.w.s. die aanwesigheid van 
water, beskrywings, en die aanwesigheid van bepaalde plant- en diersoorte, 
kom oorheersend voor en was die faktore wat tot die meeste plekname 
aanleiding gegee het. Dit is egter nie altyd moontlik om presies vas te stel 
waarorn ’n naam gegee is of om elke naam suiwer in te deel nie. Ook is 'n 
frekwensie-opname uit die bestaande woordvoorraad nie heeltemal betrou- 
baar nie. Ander toponimiese motiewe word derhalwe hierna alfabeties aan- 
gegee.

5. Bodemgesteldheid

Dat die gesteldheid van die bodem 'n belangrike rol gespeel het as aan- 
leidende of deurslaggewende faktor by die benaming van plekke, verras 
ons nie. Die bodemgesteldheid bepaal die plantegroei, gee 'n aanduiding 
van waar water te vind is, ensovoorts.

Die volgende plekname is beskrywend van die geaardheid van die 
bodem. Gerieflikheidshalwe word hulle ingedeel volgens die hoofeienskap 
van die bodemgesteldheid wat tot die benaming gelei het.

(a) Bank

Amahaos Garunoab Haub
Auwigarub Garusis Haubes
Awiamgarub

(b) Duin 

Abagowa Koas(pan) Kwabs(kop)
KwoapGoewaap, Goaap(Point) Kobaab 

Groot Koaspan

(c) Grond

Abahub
Coega

Gamohub
Huams

Kuns
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(d) Gruis, kwarts

Ghoeroe(rif)
Gurukams
Gurus
Guruxanas(pan)
Karabee
Karabes
Karachas
Karadaus
Karadous
Karagab (se Rivier)

(e) Kalk

Chorab
Dobe
Gobis
Goob (se Berg), 

Goob (se Laagte) 
Goroaob 
Hoeroei 
Horob 
Khorogams

(f) Klip

Abansuip
Gamoep
Gares(kop)
Garunoab
Garusis
Gubuis
Guiuin
Hankayson

(g) Modder, klei

Dwaas, Dwaas(berg) 
Ganeib
Ghwaas(hoogte)
Goaab
Goaami
Goabibgous

Karas(berg),
Karas(burg)

Karas(pan)
Karas (Point)
Karis
Kharaes, Kharahes 
Koeroeama 
Koeroe(hoog) 
Koeroe(kop) 
Kuruams, Kuruoms

Khoromus
Khorrobees
Khos
Khubus
Khubus(berg)
Khurukeib
Kobie(fontein)
Kobis
Kobis(fontein)

Haub
Haubes
Heigums
Hoachanas
Niguib
Nuhoas
Ogenas
Uibarakaus

Gouchabis
Goadar
Goageis
Gous, Ghous
Guanib
Gwaas

Kurub(rivier)
Kuruga
Nguroebees
Nogarragab(rivier)
Stilweitkoeroe
Tghoeroe(rif),

Tghoeroe(hoog)
Tkoeroe(berg)
Tkoeroe(kop)

Koeries
Korochas, Korrogas 
Kowie( rivier)
Norokei
Norokhoros
Oubees
Urikhob
Urikuribis, Urikurubis

Uibeb
Uibis
Uib(rivier)
Uichanas
Uichenas
Uigantes
Uigenab

Kaigoas
Koais
Kuabetsaus
Oukubis
Oukueis
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(h) Oker

Naudus 
Nauga, Nouga 
Naukoti

(i) Rots

Amahaos
Garib

(j) Sand

Chairob
Geikheis
Hakais
Haokais
Hobas
Kaeros
Kaikaebis
Kaip

Nautsis
Nautu

Haub
Haubes

Kairos
Kaitseeibis
Keiskie
Khaekhuwis
Khaib
Kheis
Kheis(berg)
Koeriekaas(rivier)

Nougat (Pass) 
Nousies

Kareb(rivier)
Noachabeb

Kys(rivier)
Nakais, Nakeis 
Nukaib 
Tsondab 
Tsondaus
Urikaib, Urikhaeb 
Ymasqua

(k) Sout

Koams Koedoma Koegrabie
Koams(vlei)

(1) Stof

Saraip 
Sariesaam 
Tarabies, Tarabis 
Zaaracaybee

5.1 ONREGSTREEKSE VERWYSING NA BODEMGESTELDHEID

Dit blyk dat die onderstaande plekname op onregstreekse wyse na die 
gesteldheid van die bodem verwys:

Ababes(rivier)
Abaharas
Abahomi
Abahub
Abansuip
Abaqua
Abascvap

Abbabis
Awagobib
Awahomgu
Awas(pan)
Ayes(fontein)
Bikamma
Bira

Dabeeb, Dabeep
Dabib(rivier)
Dabidas
Dabidom
Dabi(rivier)
Daichaaibes
Deichaibes
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Dinaib Koredommi Nuuibeb
Gamoep Kourkamma Oernoep(rivier)

Giris Naudus Ogamseb
Heigums Navachab Ograbie
Heitkoap Noaga Oriegab
Hoadomi Noep Outsoub
Hoas Noop, Noup Soetap
Kabus Noree, Nore, Norah Taukheis
Katemba-Autsaub Nousees Tcaimoeps(laagte)
Kawaas Nousies Toubep, Toubeep
Keikeis Nuaus Umub
Khorab Nudous Urigawas
Khorachaams, Nueisib Urihuib (Gebirge)

Khoraxaams Nuhomi Urikaruus
Kigherheap Nukaneb Urikomtes
Koas(pan) Nukhuwis Urikuribis, Urikurubis
Koeries(berge), Nunabeb Urinorob

Koeris(berge) Nunabes Uripqua
Koeroedaap Nuquap Uses
Komatkabies Nuris

6. Gebeurtenisse

Aaangesien die toekenning van die groot meerderheid van plekname 
deur die Khoekhoen meesal in die voor-historiese tyd plaasgevind het, is 
dit nie in al daardie gevalle moontlik om te bepaal presies watter gebeurte- 
nis tot die benaming van ’n plek gelei het nie. Gebeurtenisse hou egter 
verband met (menslike) handeling; die twee toponimiese motiewe word 
derhalwe hier saamgegroepeer.

(i) Baklei, veg

Gatsis Kobe Sijnna, Synna

(ii) Bedek, toemaak 

Deganiros

(iii) Breek

Khoanas Khonus Oukoos(rante)

(iv) Dans 

Nunib
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(v) Gee 

Hoba Makam

(vi) Knaag 

Obochus

(vii) Krap 

Kuchanas

(viii) Le 

Koigams

(ix) Loer, spioeneer

Abeam, Abiam Kabis, Kabis(kop) Sabidas
Auwigarub Kaboos, Kaboes Tgabies

(x) Skinder 

Nurugas

(xi) Soek 

Heisanachab

(xii) Spoeg, kwvl 

Kanoep

(xiii) Spring

Hamis Huiaub

(xiv) Stamp 

Garinais Nunib

(xv) Steel 

Naribis

(xvi) Toor 

Gaikob Gaikos

(xvii) Twis, Stry 

Gobabis
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(xviii) Vang

Haochanas Khotoas

(xix) Verdwaal

Gaseneirob Guhawus

(xx) Vind 

Aninuis (-Slid)

(xxi) Wegloop 

Tunis

6.1 ONREGSTREEKSE VERWYSING NA GEBEURTENISSE

Aichatsaub 
Aretitis 
Gaus 
Goangoes 
Kaboes, Keboes

Kanoep, Kanoep(kop) Kunobis 
Keigas Numdis
Koikams Obochus
Kouganab Toyzega
Kuis Uwibib

7. Gebruiksartikel

’n Aantal plekname is blykbaar afgelei van gebruiksartikels. In party ge- 
valle is daar sprake van gemaakte voorwerpe soos potte, rieme en kleding- 
stukke, in ander van natuurlike voorwerpe wat vir menslike gebruik aange- 
wend word, bv. klippe en oker. In die onderstaande lys word nie tussen 
die twee soorte onderskei nie. Plekname wat oordragtelik of onregstreeks, 
of op grond van vorm of ooreenkoms, na gebruiksartikels verwys, is ook 
hier ingesluit.

Abascvap
Adaap
Baukwab
Choadanib(rivier)
Doroguis
Geikaub, Geikhoub 
Geiomi. Geioms 
Goachnab 
Gudaos

Gugaib
Hauneib
Heigums
Hens, Henhens
Kaagaan, Kaagan
Kaitsub
Karos(kloof)
Kastraat
Kubis

Namisis(rivier)
Nautu
Noabis
Noegare(e)
Pepe(kloof)
Ramkie
Soeis
Su(pan)
Urigawas

8- Getal

Die aanwesigheid van slegs een, of van meer as een voorwerp, kan soms
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die dryfveer wees vir die benaming van ’n plek. Die veelvuldigheidsmor- 
feem -xa kom so dikwels in Khoekhoense plekname voor dat name wat dit 
bevat, hier nie opgeneem word nie.

(i) Een

Guiams Guiarab Guibib

(ii) Twee

Gamami Kamkam Kamnap (-Oos)
Kamgams

(iii) Drie

Knoynknhap(rivier) Konta(rivier) Tnongas

(iv) Vyf

Goroarib Koeroegab, Kuruga

(v) Ses 

Nanibes

(vi) Sewe 

Houhou

(vii) Baie, veel

Guiganab Guiuin

9. Klimatologiese oorwegings

Die Khoekhoen het baie nou met die natuur saamgeleef. Vanselfspre- 
kend sou hulle intens bewus wees van klimatologiese omstandighede. Hier
die bewustheid vind dan ook sy neerslag in plekname wat die Khoekhoen 
toegeken het. In die volgende lys word regstreeks en onregstreeks na 
weers- en klimaatsomstandighede verwys.

Aexaaub
Awiamgarub
Caramaam
Dordabis
Eyvop, Euyop
Gamnab
Geibis

Goudas Saraip
Karee(hoek se Leegte) Sariesaam
Karree(rivier)
Kramas(fontein)
Namatubis
Nastom

Sumas
Tarabies, Tarabis
Tchaihoip
Tutabis
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10. Liggaamsdeel

’n Verrassend groot aantal Khoekhoense plekname verwys in die een of 
ander komponent na liggaamsdele. Hoewel sommige sodanige name na 'n 
voorval of gebeurtenis kan verwys, is die gebruik in verreweg die meeste 
gevalle analogies.

In die onderstaande lys van plekname wat na liggaamsdele verwys, is 
geen onderskeid gemaak tussen liggaamsdele van mense of diere nie.

(i) Agterkop 

Gonorobaus Urinorob

(ii) Agterste, sitvlak

Soavis
Swabies

Tsoabis Tsoakobas

(iii) Been

Khonus
Nuhub

Nuttabooi Oukoos(rante)

(iv) Bloed 

Auas Audib Augas

(v) Bors 

Sariesaam Tarras

(vi) Derm

Geiguib
Hunis(soutpan)

Konnes Kuwis

(vii) Elmboog 

Unib Unis

(viii) Geboortevlek 

Hosanab Naosanabis

(•x) Gesig

Anikeibis
Aruais

Chamaites, Chameites Goreis 
Daichaaibes Hoeroei
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Kaitseeibis Nakaeis Saraip
Kamei Nueisib Soeis

(x) Horing

Khoanas Nakaeis

(xi) Keel

Augudom(mi), Goedom Kudom(rivier)
Aogudom(mi) Hoadomi Nastom

Dabidom Koedoma Xamgudomi
Dommeri Koredommi

(xii) Kop

Khoinoms Naraobtanab Urinorob

(xiii) Maag, pens

Gamnab

(xiv) Moesie 

Hosanab

Hainabis Korns

(xv) Mond

Abeam, Abiam Gavaams Karaam
Aijams, Aieams, Eyams Ghaams Khoweamgarub
Amgantes Guiams Khuamgarub
Amsas Huams Koams
Anoam Kaams, Kaams(rivier) Narachaams
Arichaams Kaiams(vlei) Oochaams
Awiamgarub Kanaams Tsabiams
Caramaam
Gamami

Kanabeam, Kanabium Ubiams

(xvi) Nek

Gamahorobes 
Nainaub, Neinaub

Neiaob Neikhoes

(xvii) Neus

Koekoeb Niguib
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(xviii) Nier 

Ganeib

(xix) Oog

Garramoes 
Geimusis 
Haramoep 
Kaimus

Amub
Animub
Animuchab(rivier)
Garimuas

Khoromus
Kunemus
Naramoep
Umub

(xx) Penis 

Kaiagab

(xxi) Vet

Nuidaob, Nuidaos

(xxii) Voet 

Nuttabooi

(xxiii) Voorkop

Guchab Oenab(-Noord)

10.1 OORDRAGTELIKE VERWYSING NA LIGGAAMSDELE

Dit sou uit die bostaande lys duidelik geword het dat die verwysing na 
liggaamsdele in baie gevalle oordragtelik is. 'n “Doringmond" kan bv. nie 
na ’n persoon verwys nie. maar wel na 'n fontein waarom of waarby daar 
dorings groei. Ook in Afrikaans word geografiese kentekens met liggaams
dele vergelyk, bv. “mond" of “oog" vir ’n wateropening, “kop" vir "n 
klein, ronde berg. Die gebruik van woorde vir liggaamsdele om na geogra
fiese kentekens te verwys, gaan by die Khoekhoen egter verder. Mens wil 
amper die afleiding maak dat die Khoekhoen ’n soort antropomorfiese sie- 
ning (bv. van geografiese verskynsels) gehad het en dat hulle menslike 
eienskappe aan lewelose voorwerpe toegedig het.

In die onderstaande naamlyste is die verwysing na liggaamsdele blykbaar 
oordragtelik.

Abeam, Abiam
Amgantes
Aruais
Awiamgarub
Caramaam

Dabidom
Daichaaibes
Gamami
Gameib
Gonorobaus

Goreis
Haradas
Hoadomi
Hoeroei
Huams
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Kaams
Kaitseeibis
Kanaams
Kanabeam
Khoromus
Khoweamgarub
Koams

Koedoma
Koredommi
Kudom(rivier)
Nakaeis
Narachaams
Niguib

Oochaams
Sariesaam
Tsabiams
Ubiams
Umub
Xamgudomi

11. Ligging

Enkele plekke het hul name gekry as gevolg van hul ligging:

Aikanes Gamxois
Caudabis Goegamma
Chamagoes Kakus
Cheridouws(poort) Nubes

Nubib
Nudaus
Nutiep
Ub(berg)

12. Sintuiglike gewaarwording

Die volgende plekname berus op sintuiglike gewaarwordinge:

Aubinhonis
Caramaam
Dabeeb, Dabeep
Dabib(rivier)
Dabidas
Dabidom
Euyop, Eyvop
Gabus
Gamnab
Geibis
Goudas

Gunichas 
Kaboes, Keboes 
Kabus
Katemba-Autsaub
Koedoma
Kourkamma
Kramas(fontein)
Kuis
Nuris
Ogamseb
Ograbie

Okhus
Osip
Outeepf rivier)
Outsoub
Taukheis
Tchaihoip
Toubep, Toubeep
Umub
Uses
Uub(vlei)

13. Verwantskap

In ’n aantal plekname kan verwantskap bespeur word:

Goangoes 
Knoynknhap( rivier)
Koeroegab, Kuruga 
Naoses

14. Volksgroep, stain

In die volgende plekname het die name van volksgroepe of stamme reg- 
streeks of onregstreeks ’n toponimiese rol gespeel:
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Aogudom(mi), 
Augudom(mi) 

Aoguwub 
Aurihub 
Chaudamas 
Damakoes(rivier) 
Damakus, Damakhoes

Gaiob Korander(kolk)
Gomengams Korannas(fonteinberg)
Gugub Namas
Habobeab, Habobeep Namatubis 
Haubesgab Nawehub
Husingais Saais

15. Vuur

In die volgende plekname word regstreeks of onregstreeks na vuur 
verwys, of na die uitwerking of gevolg van vuur:

Aexaaub
Aretitis
Ayesfontein
Doroguis

Euyop, Eyvop Ybeep
Ganikau(fontein) Ysis
Soetap Zabis

16. Analogic

As gevolg van assosiasieprosesse, waar minder bekende of minder in- 
tieme sake beinvloed word deur bekendes, word plekname na aanleiding 
van reeds bestaande woorde geskep. In die volgende lys is plekname opge- 
neem wat op analogie berus: menslike eienskappe word aan topografiese 
kentekens toegedig; natuurverskynsels word as menslike liggaamsdele be- 
skryf of met ander voorwerpe vergelyk, ensovoorts.

Abascvap Ghaams Huniam
Aexatsaub Guchab Kaitsub
Begarivier Haradas Kaps(vlei)
Daichaaibes Hauneib Konnes
Ganeib Hoeroei Su(pan)
Geiguib Hosanab Umub
Geimusis
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HOOFSTUK 6

SAMESTELLINGS

In die ooreenstemmende hoofstuk in TH A* is aangedui dat die meeste 
plekname — ook Khoekhoense plekname — by wyse van samestelling 
gevorm is. Daar is vasgestel dat die slotgedeelte van die samestelling ge
woonlik die grondwoord is wat die aard van die plek aandui, en dat die 
aanvangskomponent gewoonlik beskrywend van die grondwoord is. Dit 
kan ook anders uitgedruk word, nl. dat die slotkomponent gewoonlik die 
generiese term is, en die aanvangskomponent die spesifieke term.

Die aanvangskomponent kan in baie gevalle 'n aanduiding van die topo
nimiese motief gee. In die vorige hoofstuk is die faktore wat tot die bena
ming van Khoekhoense plekname aanleiding gegee het, in besonderhede 
aangegee. Daar sal derhalwe nie so 'n fyn indeling gegee word by die aan
duiding van die generiese en spesifieke terme wat in Khoekhoense plek
name voorkom nie.

1. Aanvangskomponent

1.1 AFBAKENING 

Namiams

1.2 BESKRYWEND

1.2.1 Hoedanigheid

Aubinhonis Harib(rivier) Nunab
Enab Khonus Orokhoais(berg)
Gasidabib Khorab Outeep(rivier)
Gaugaus Nouga

1.2.2 Kleur
Abbabis Heigums

Ababes(rivier) Amros Heikub
Abagowa Awagobib Heiorigas
Abaharas Awahaigaskop Heitzwasies
Abahomi Awahomgu Hoadomi
Abahub Awas(pan) Hoas
Abansuip Gamoep Hogomab
Abaqua Hainabis Hosanab
Abascvap Haitsaus Hunigus
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Kaigoaes Navachab Nuwarris(kop)
Kaimus Noaga Nwardouws(kop)
Kainus Noegare(e) Oernoep(rivier)
Kaitsub Nogarragabrivier Tcaimoeps(laagte)
Kamkoes Nousees, Nousies Urigawas
Kamkous Nuaus Urigomasib
Kamqua Nudous Urihuib (Gebirge)
Kam(rivier) Nueisie Urikaib. Urikhaeb
Kowaas Nuhoab, Nuhuab Urikaruus
Kigherheap Nuhomi Urikhob
Koeries(berge) Nukaneb Urikomtes
Koeris Nukhuwis Urikuribis, Urikurubis
Komatkabies Nunabeb Urinorob
Koredommi Nuguap Uripqua
Nabes, Nabies Nuuibeb

1.2.3 Omvang

Gaidaus Geiomi, Geioms Karaam
Gei(dams) Kaiagab Kariaus
Geiguib Kaiams(vlei) Kavas
Geimusis Kaikaebis

1.2.4 Voorkoms

Garahunis Humgarus Kubitsaus
Gashomis Kaa(vlakte) Noiob
Gasib Keisic(rivier), Nuzinabis
Gauas
Gaubrivier

Kiesie(rivier) Uwis

1.2.5 Vorm

Gamahorobes Hoaab Nakais
Gamkaguntia Hoachab Naosanabis
Gamkarab Hoais Naraob
Gamunia Hoamas(berg) Naraobtanab
Gonorobaus Kamees Onanes(berg)
Gubuis Koudouw Orochas
Gubusib Kuboes(berg) Os(berg)
Guperas
Guwuguwu(pan)

Kubukubis Tauseep, Touseep

1.3 BODEMGESTELDHEID

Chorab Dabeeb, Dabeep Dabib(rivier)



Dabidas Kaitseeibis Kuns
Dabidom Karabee Kurisigams
Dabi(rivier) Karadaus, Karadous Kurub( rivier)
Dobe, Dobe(pan) Karas(pan) Kwabs(kop)
Dwaas, Dwaas(berg) Karas (Point) Kwoap
Ecca(rivier) Karis, Kharaes, Kys(rivier)
Ganeib (-Suid) Kharahes Naudus
Garunoab Keiskie Nautsis
Garusis Khaekhuwis Nautu
Ghoeroe(rif) Kheis(berg) Nguroebees
Ghwaas(hoogte) Khorogams Niais
Goaab Khoromus Niguib
Goabibgous Khorrobees Noachabeb
Goachabis Khosis Norokei
Gobis Khurukeib Ogenas
Goewaap, Goap (Point) Koais Oubees
Goob (se Berg), Koas(pan) Saraip

Goob (se Laagte) Kobie(fontein) Sariesaam
Goroaob (West, - East) Kobis Tarabies, Tarabis
Gous, Ghous Kobis(fontein) Tghoeroe(rif),
Guanib Kodas(rivier) Tghoeroe(hoog)
Gurukams Koedoma Tkoeroe(berg)
Gurus Koegrabie Tkoeroe(kop)
Guruxanas(pan) Koeris Uib
Gwaas Koeroeama Uibarakaus
Haub Koeroe(hoog) Uibis
Haubes Koeroe(kop) Uib(rivier)
Hoachab Korochas, Korrogas Uichenas
Hoeroei Koros Uigenab
Huams Kowie(rivier) Uigenas
Kaeros Khuabetsaus Ymasqua

1.4 DIERE

Amabiep Aninuis(-Siid) Gamchab
Amias Aniskubub Gamdouws(berg)
Amichab(berg) Bayip Gaobis
Anichamab Canca Garib(-Ost)
Anigame Chaihomi, Xaihomi Garuchab (Fluss)
Anikeibis Chamaites, Chameites Gassip
Animub Choantsas Geirirob
Animuchab(rivier) Doega (Draai) Ghansies
Aningoas Duruoms Ghaub
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Ghwaap(seberg)
Girinaris
Goabis
Goabosoab
Goedom
Gomaaub
Gomaxas
Gorabis
Goubeep, Goubeeb(kop)
Goubogab
Gougo
Guaap(vlakte)
Gugaib
Habubib
Habuseb
Haochanas
Haradous
Hauneib
Hoantabis
Husingais
Kahams(rivier)
Kama
Kamei
Kaniegab
Kantorogas
Naip

Nakab (-Nord)
Nakop
Naragas
Neiaob
Narguab
Neigab
Neikhoes
Neranaisib
Noabies, Noabees
Noatsaus
Noeses
Nougab
Oernoep(rivier) 
Oorbietjies(fontein) 
Oribgab
Quagga(fontein)
Quasidie
Quaxous
Tgunaqua
Tobos
Ugub
Xamgudomi
Khuris
Kinachas
Koebas(hoek)

1.5 GEBEURTENIS OF HANDELING

Abeam, Abiam
Abenab
Auwigarub
Awiamgarub
Caudabis
Deganiros
Gamaob
Garinais
Gaseneirob
Gatsis
Geikaub, Geikhoub
Goaobtsaub
Gobabis
Gobas
Goidaus

Gonna(kraal)
Guhawus
Haochanas
Hauganab
Hugams
Huganas
Huiaub
Kabis, Kabis(kop) 
Kabies (se Pan), 

Kabies (se Berg) 
Kaboos, Kaboes 
Kerete(berg) 
Khotoas 
Khoweamgarub 
Khumib

Koebas(kolk)
Koeboegas
Komas( rivier)
Konakwas(berge)
Koodoo (Bush)
Koodoos(dam)
Koradaob
Kouga(berge)
Koukuab
Kouma
Kubaub
Kudu(berg)
Kudu(dam)
Kudus(kuppe)
Kumchuchanub
Kungkap
Kunibes, Khunibes
Kwassiedie(rivier)
Nababieps(berge)
Nababieps(rivier)
Nababis
Nabas
Nabasiep, Nabiseep 
Naidaus(kuppe) 
Nainaub, Neinaub

Khunubes
Koikams
Kouganab
Kudis
Kunobis
Makam
Makhais
Ma(krans)
Nantagoas
Nanzes
Naribis
Naroogna
Narudas
Naugushais
Numdis



Nunib
Nurugas
Nytas
Obochus

Oukoos(rante) 
Owas 
Sabidas 
Sijnna, Synna

1.6 GEBRUIKSARTIKELS

Baukwab
Choadanib(rivier)
Goachnab

Gudaos
Hens, Henhens 
Noabis

1.7 GEMOEDSTOESTAND 

Aichatsaub Toyzega

1.8 GETAL

Gamami
Goroarib
Guiams
Guiarab
Guibib

1.9 GLOOI1NG

Dwasdouw
Gharoe
Ghaub, Ghaub(West) 
Goab
Goab(pforte)

Houhou
Guiuin
Kamkam
Kamnap-oos
Knoynknhap

Gombes, Gombes 
(se Kop) 

Karachas 
Kobus(rivier)

1.10 KL.1MATOLOGIESE OORWEGINGS

Aexaaub
Caramaam
Dordabis

1.11 LIGGAAMSDEEL

Aruais
Auas
Augas
Dommeri
Haramoep
Hunissoutpan
Khoms
Koekoeb

Gamnab
Geibis
Karree(rivier)

Koms
Kon lies
Kuwis
Nakaeis
Naramoep
Neumasis(koppjes)
Nomsoros
Nuhub

Tgabies
Tunis
Umis

Soeis
Su(pan)

Koeroegab, Kuruga 
Kontarivier 
Nanibes 
Tnongas

Kwadouwsberg 
Nabaos, Nawaos 
Tchando(kloof) 
Ubiams

Nastom
Tutabis

Nuiba
Nuidaob, Nuidaos
Nuttabooi
Oenab (Noord)
Oros
Soavis
Tarras
Tsoabis

64



Tsoakobas

1.12 LIGG1NG

Aikanes
Aobis
Cheridouws(poort)

1.13 PLANTE

Aap (se Kloof)
Aascoe
Abbabis
Abbaheigas(kop)
Abuchabis
Achamis
Adaap
Amas
Amub
Anas
Arasab(rivier)
Aretitis
Arichaams
Arigab(rivier)
Arikoas
Asis(-Oos)
Auheib
Biedou
Biesra, Biesra(rivier)
Bieroes(kraal)
Daasdaap
Dams(berg)
Dipna(kloof)
Doukoms( kraal)
Dudoabib
Dwarriega( rivier)
Gaboom(koppie)
Gams, Gams(berg)
Ganap
Ganas
Gannakouriep
Ganna(laagte)
Ga(putz)
Garichanap

Ukamas

Kakus
Nubes
Nubib

Garies
Gariganus
Garramoes
Gasab(rivier),

Kansaap(rivier)
Gavaams
Gawadapis
Gawagam
Gawesebaus
Ghaams
Ghaap
Ghaap(kop)
Ghaap(koppe)
Ghaboe(kop)
Gha(kop)
Gha(punt)
Gho(boom)
Ghoenie(bosrivier)
Ghogab
Ghokums(kloof)
Ghwerna (se Berg)
Giemie (se Laagte)
Gnooi(punt)
Gobas(berg)
Gobasip
Gobasis
Go(bosrivier)
Gocharus
Gomgams
Gorah
Gorechas, Koregas
Goreis
Gouna
Guarri (Hills)

Xausibrivier

Nudaus
Nutiep

Gub
Guchenoes
Guerna
Guesib
Gunab
Guwas
Gwerna
Haagoromuseb
Hadiaus
Haiber (Flats)
Harus
Heisanachab
Hodas
Hooms(berg)
Huis(rivier)
Hun(boom)
Huniaus
Huni(put)
Hyes
Inachab
Kaams, Kaams(rivier) 
Kaa(straat)
Kabiras
Ka(boom)
Kadies(berg)
Kaggakamma
Kainami
Ka(kolk)
Kambro(berg)
Kambro(hoek)
Kambro(kop)
Kambro(rivier)
Kamkamis
Kamtra
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Kamtra(drift)
Kanaams 
Kanaams(-Oos), 

Kanaams(-Wes) 
Kanabeam, Kanabium 
Kanakas
Kanaseb, Kanases
Kanbes
Kanga
Kango(berg),

Cango(berg)
Kango(kop)
Kanabie(duin)
Kannaquass
Kanoebee(berg)
Kans(spruit)
Kap(gat)
Kap(gat se Berge) 
Kap(gat se Kop) 
Kapgats(rivier) 
Kap(rand)
Kap(rivier)Kaap(rivier)
Karabee
Karagab
Karas
Karee(boom)
Karee(boomsgeberte)
Kareekam
Karganab(kloof)
Karkoer(rand),

Karkoer(rante)
Karoeties(kop)
Karree(laagte)
Karre(houterivier)
Ka(straat)
Khobab
Khuamgarub
Khuidigams
Khukammi
Khunubes
Khuob
Kinko
Kneu

Knoeniebie(kop)
Knui(poort)
Knuy
Kochena
Koegabsrug
Koegeroo
Koekabaseb
Koekedouws(berg)
Koenobee(kop)
Koeroe(kloof)
Koesnaatjies(kop)
Koichas
Koig, Koig(puts)
Koius
Komgoois
Koms
Kooigas
Kou(boomberg)
Kou(boomkloof)
Kregas(berge)
Kregas(kop)
Kregas(rivier)
Kubas
Kuchanas
Kudom(rivier)
Kums
Kurisigams
Kuzikus
Munugutsoub
Nabeep(rivier)
Namtob
Nanaga
Nankoos(kop)
Napkei, Napky
Narachaams
Naramas
Nariekippe
Narnbees
Naroep
Naroes
Narougabib
Narubis
Nineis

Noenie(bosknop)
Noeniegora
Noheep
Nooi(bosleegte)
Norabis
Norras
Nou(rivier)
Nuims
Nuisib
Nuitsas
Numais
Nunigabs (se Berge) 
Oenab(-noord) 
Oochaams 
Ouroenabak 

(se Koppies) 
Pepe(kloof)
Poespas (Valley)
Qamtara(rivier)
Sorrobib
Swabies
Takkap
Tanies, Tannies 
Tboop
Tharrakamma, 

Caracamma 
Tnougab 
Tsabiams 
Tsabisis (Ost) 
Tsawisis 
Uberos 
Uniab
Uniab, Unjab 
Unias, Unihas 
Wiedou(rivier) 
Wiedouw 
Ysis
Zabubegas
Zachas
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1.14 SINTUIGLIKE GEWAARWORDING

Autsaub Ograbie Toubep, Toubeep
Gunichas Okhus Umub
Kourkamma Osip Uses
Nuris Outsoub Uub(vlei)
Ogamseb Tchaihoip

1.15 STAM. VOLKSGROEP

Aogudom(mi), Gaiob Husingais
Augudom(mi) Habobeap, Habobeep Namas

Aoguwub
Damakoes(rivier)

Haubesgab Nawehub

1.16 VERHEFFINGE

Gaguis
Gares(kop)

1.17 VERWANTSKAP 

Naoses

Homeep Kareb(rivier)

1.18 VUUR

Ayes(fontein) Euyop, Eyvop Ybeep
Doroguis Soetap Zabis
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2. Slotkomponent

In die meeste gevalle van samestellings is die slotkomponent die gene- 
riese term; dit dui met ander woorde die topografiese kenteken aan wat 
die naam dra — berg, rivier, kloof, fontein, of wat ook al. Hierdie kente
kens of generiese terme kan saamgegroepeer en geklassifiseer word onder 
’n aantal hoofde soos afbakening, verheffinge of glooiinge van die bodem, 
aanwesigheid van water, ens. Waar die generiese term in die naam impli- 
siet is of waar daar in die naam geen aanduiding van die pleksoort is nie, 
kom ander soorte slotkomponente voor, bv. dier- en plantname, gebruiks
artikels, ens.

Nie alle samestellings bestaan net uit twee komponente nie; daar kan 
drie of meer wees. Hier word egter net gelet op die .v/otkomponent. Die 
lokatiewe morfeme -s, -b, -bi-, -be-, -si-, -se-, -ri-, -re-, ens., word vir die 
klassifikatoriese doel van hierdie hoofstuk ook nie as komponente van die 
name in aanmerking geneem nie.

Onkunde omtrent die leksikale betekenis van die Khoekhoense name en 
die komponente waaruit hulle saamgestel is, en ook die feit dat die hipo- 
noia van ’n naam onomasties irrelevant word, het gelei tot hibridiese 
samestellings. Die “europese" komponente word vir die doeleindes van 
hierdie hoofstuk buite rekening gelaat.

2.1 AFBAKENING

Abaharas Dordabis Nawehub
Amias Garimuas Norokei
Auas Gaugaus Nuhub
Aurihub Husingais Orokhoais(berg)
Damakoes(rivier) 
Damakus, Damakhoes

Khurukeib
Naauaump

Taukheis

2.2 BESKRYWING

Arachabnu(b)
Groot-Awas(pan)

Grootkau
Grootkau (se Kop)

Klein-Awas(pan)

2.3 BODEMGESTELDHEID

Abagowa Gasidabib Heigums
Abahub Gautoros, Goutoros Heiorigas
Arohub Groot Koas(pan) Kaigoaes
Gamohub Gubuis Kaikaebis
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Keiskie
Nakais

2.4 DIERSOORTE

Gaseneirob
Hogomab

2.5 GEBRUIKSARTIKELS

Abascvap
Doroguis

2-7 LIGGAAMSDELE

Nogarragab(rivier) 
Urikaib, Urikhaeb

Hunigus
Neranaisib

Geiomi, Geioms 
Kaitsub

Urikhob
Urikuribis, Urikurubis

Ukumas
Urigomasib

Urigawas

Naidaus(kuppe)
Nantagoas
Naroogna
Naudus
Nineis
Nouga
Nougab
Nudaus
Nudous
Nuidaob, Nuidaos
Nukhuwis
Nuquap
Nwardous(kop)
Oriegab
Sidouws(berg)
Takkap
Tchando(kloof)
Tgunaqua
Tkieriedous
Tnongas
Tsondab
Tsondaus
Uripqua
Wiedouw
Ymasqua

2.6 GLOOIINGE EN INSINKINGS

Abaqua
Adaap
Anikeibis
Aningoas
Ankobis
Arikoas
Augas
Awagobib
Baukwab
Biedou
Cheridouws(poort)
Coas
Daasdaap
Dabidas
Dwasdouw
Gaidaus
Gamdouws(berg)
Gamkaguntia
Gamkarab
Gamkobis
Gamtoos(berg),

Gamdouws(berg)
Gaudaos
Goabibgous
Goangibgaos

Goidaus
Goreis
Gouda
Haradous
Haubesgab
Hoaab
Hoas
Kaagaan. Kaagan
Kamnap-Oos
Kaniegab
Kannaquass
Karadaus, Karadous
Karadous
Kayas
Khaekhuwis
Koegabs(rug)
Koekedouws(berg)
Komgoois
Konakwas(berge)
Koradaob
Koudouw
Koukuab
Kriedouw,

Kriedouw(krans)
Kubukubis

Soos in die vorige hoofstuk aangedui, is ’n blykbare verwysing na ’n lig- 
gaamsdeel in werklikheid dikwels ’n verwysing na 'n topografiese kente-
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ken. Hier word egter nie onderskei tussen werklike en analogiese verwy
sing na liggaamsdele nie.

Agomeb, Agomes Geimusis Khoanas
Aijams, Aieams, Eyams Ghaams Khoromus
Aogudom(mi), Guiams Koams

Augudom(mi) Hainabis Koedoma
Aruais Haramoep Koredommi
Canca Hoadomi Kudom(rivier)
Chamaites, Chameites Hoe roe i Kunemus
Dabidom Hosanab Nainaub, Neinaub
Daichaaibes Huams Naosanabis
Dams(berg) Kaams, Kaams(rivier) Narachaams
Gamahorobes Kaiagab Naramoep
Gamami Kaiams(vlei) Naraobtanab
Gamnab Kaimus Nastom
Gams, Gamsberg Kaitseeibis Neiaob
Ganeib(-Suid) Kamei Neikhoes
Garramoes Kanaams(-Oos), Niguib
Gavaams Kanaams(-Wes) Nueisib
Geiguib Kanabeam, Kanabium Oochaams
Geikaub, Geikhoub Karaam Oukoos(rante)

2.8 PLANTSOORTE

Aikanes Hauganab Kouganab
Aubinhonis Heikub Lange Huis
Awahaigas(kop) Heitzwasies Langka, Langca
Caudabis Hoekoe Middelka
Gamunia Huganas Naugushais
Gaouniab Kakus Okhus
Garahunis Kamkoes Oudehuis
Goroarib Kamkous Tsoakobas

2.9 VERHEFFINGE

Abahomi Gamoep Khoinoms
Abansuip Gashomis Koekoeb
Aimabhommi Girinaris Naauwkoes
Amahaos Gougo Narguab
Angois Hoeko Nuhomi
Awahomgu Hoeko (se Kloof) Nukaneb
Chaihomi, Xaihomi Huchabkomas Nuuibeb
Gaikob Kabis, Kabis(kop) Nuzinabis
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Onas(berg) U rihu ib  (G ebirge)

2.10 AANWESIGHEID VAN WATER

Abeam, Abiam
Abenab
Achamis
Aexaaub
Aichatsaub
Amub
Anigame
Animub
Anoam
Arichaams
Awagugams
Caramaam
Chuitsaub
Domitsaus, Dometsaus 
Enab
Euyop, Eyvop 
Gamchab
Garagams, Karkams 
Garramoes 
Garunoab 
Gasab(rivier), 

Kansaap(rivier) 
Gawagam 
Gawesebaus 
Geimusis 
Goaab 
Goaobtsaub

Goegamma
Gomengams
Gomgams
Gonorobaus
Guaap(vlakte)
Guigams
Gunab
Gurukams
Hadiaus
Haitsaus
Hugams
Huiaub
Huniaus
Kaggakamma
Kaliekamma
Kamkamis
Kanaams
Kapkamma
Kapkap
Kareekam
Kariaus
Karkams, Garagams 
Katemba-Autsaub 
Keisie(rivier), 

Kiesie(rivier) 
Kharikaitsaub 
Khorogams

Khuidigams
Khuigams
Khukammi
Khukhuwis
Kigherheap
Koikams
Konta(rivier)
Kourkamma
Kuabetsaus
Kubaub
Kubitsaus
Kungkab
Makam
Munugutsous
Nabitsaus
Nariekippe
Noatsaus
Noeniegora
Nuaus
Ogamseb
Ograbib
Outsoub
Sijnna, Synna
Soetap
Takkap(rivier)
Tchaihoip
Tharakamma, Caracamma

Khoekhoense komponente

In TH A* 147 het ons onderneem om in hierdie deel die Khoekhoense 
komponente as uitgangspunt van studie te kies. Dit doen ons nou. Daar 
word eers gelet op die Khoekhoense komponent wat die aanvangsgedeelte 
van plekname vorm. Die komponente word aangegee, met daaronder die 
plekname wat die komponent bevat. Daarna word gekyk na komponente 
wat nie in die aanvangsposisie is nie.

Daar is elders in hierdie deel reeds gekyk na die indeling van Khoe
khoense plekname volgens toponimiese motiewe. Derhalwe word die name 
hier bloot alfabeties aangegee volgens komponent gegee in die vorm van 
Nama en in die spelling van sy tyd. Onder “alfabeties” word verstaan 'n
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rangskikking volgens die Latynse alfabet en daarna volgens die suigkonso
nante in die volgende |, ||, =t= en !.

1. AANVANGSKOMPONENTE 

Ai

Aikanes Aikhoas, Aekhoas

Am

Amgantes

Ama

Amahaos

Amsas

Ani

Anib Anikeibis Aninuis-Siid
Anibib Anikurumasib Aninus
Anichamab Animub Anip, Anib
Anicoub, Anixoub Animuchabrivier Aniskubub
Anigame

Ara

Arases

Aro

Arohub

Aningoas Kaniegab

Aroena

Aroenaskop Arondegas De Rondegas

Aru~

Arasab Aruguams Arus
Arueib Arugutsous Arutal

Au

Auasberg Auob Outeeprivier
Auheib
Aukas

Autsaub Outsoub
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Aw a 

Abbabis Awakhoas

Ba

Baas Bas

Bai

Bais

Bau

Baukwab

Bayip

Be

Becha Begarivier

Bi

Biedou
Biega
Biekoes

Bieroeskraal Bira 
Biesra Wiedouw

Chui

Chuigams Chuitsaub

Dama

Damakoesrivier
Damara

Dami

Daminab

Dana

Danab

Damaronhowati Damastadaogoeb Hill 

Damas

Dani

Daniab
Danibees

Danisib Denidouw 
Dannabiesberge



Dau

Daunas Daureb Daures

Dawe

Dabbedraai Dabekop Dabiehoek
Dabbiegaoub Dabenoris Dabirivier
Dabbiepoort Daberas Dawebgaos
Dabbiespoort Daberis Dawerab
Dabby Bushes Daberos Daweras
Dabedom Dabib Daweros
Dabeeb, Dabeep Dabibrivier Dawetsaub
Dabeerivier Dabidas Dawiab
Dabegabis Dabidom

Dai

Daichaaibes Deichaibes Dymoeb
Daimub
Daimus

Dom

Dommeri

Doro

Doroguis

Deichakarab Dymub

Du

Dudoabib
Duhoabib

Duni

Tunis

Duru

Doeroebees

Dumob Dunabgeib

Duruoms Duruous Turudaos

Duwi

Duwib Duwisib
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Ga

Gassip

Gama

Gamahorobes
Gamakhab

Ganna

Ganna
Gannalaagte

Gara

Caramaam

Gawese

Gawesebaus

Gawi

Kabis, Kabiskop

Gawu

Gabusib

Gaxa

Gachanas

Gaxu

Gachutsoub

Gei

Geiab
Geiachab
Geiasebgebergte
Geiaub
Geidabeb
Geidams

Gamkaguntia

Gannarivier

Garagams

Geidaos
Geigeins
Geiguib
Geimusis
Geitsaub
Gobasis

Gamunia

Gannavlakte

Kramasfontein

Kaiagab
Kaiamsvlei
Kaikaebis
Kaikaup
Kayas

Go

Goaobtsaub



Goa

Choadanibrivier

Gob a 

Gobasib

Goma

Gomaaub
Gomagugame
Gomaneib

Gora

Gorab
Gorabis

Gore

Goreis

Goro

Goroab, Gorooab

Gou

Gouda

Gowa

Gobasis
Gobabis

Gu

Guachasegaos
Guchenoes

Guni

Kunemus

Gomaxas
Komasrivier

Gora, Gorah 
Gorechas, Koregas

Koeroegab, Kuruga

Gobasberg
Goepas

Gugaib

Hei

Kainami

Konakwasberge
Kouma

Koradaob

Kubas

Guhawus
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Kara

Karaagu

Kan

Chue Lake 
Chue Pan

Kho

Karoskloof

Khoa

Khoanas

Khoe

Khoinoms

Khowa

Gobas

Ma

Makam

Nao

Noabies

Oro

Oros

Som

Sumas

Sorobe

Sorrobib

Su

Soeis
Supan

Chue Spring

Khoros

Oukoosrante

Makhais

Sus

Chue Valley

Makrans
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Tsao

Soetap
Sougap

Tsar a

Charakoe
Saraip
Sariesaam

Tsau

Sous
Tsaub
Tsaugoas

Tsaura

Tsauraheib

Tsawi

Sabidas
Sabies

Tse

Tses

Tsoa

Soavis
Tsoabis

Tsoari

Cheridouws Poort

Tsuni

Tsondab

Tsaobis
Tsaobismund

Tarabis, Tarabies 
Tsarachaibes

Tsaun
Tsaus

Tsabiams
Tsabisis

Zais

Tsoakobas

Tsondaus

Tu

Tutabis

Tsauchab, Tsaoxab 
Zabis

Tsaraxabis
Zaracheibis

Tsaurob
Tsourob

Tsawisis

Tsoaxoub
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Uri

Oribgab Uriebees

Xai

Chaihomi
Xaihomi

Xam

Chamais Chamchab Kamei
Chamaites, Chameites 
Chamasabberg

Gamdouwsberg Xamgudomi

Xama

Chamagoes Gamxois

Xau

Chaudamas Gautas Xausibrivier
Chausib Kaukurus

Xora

Goraap
Gorrasib

Gorraskop Grappies

\A

Aas
Agomeb, Agomes

Angois Angous

| Aba

Aba(a)ti Abakhois Averas, Awaras
Ababesrivier Abansuip Awadaob
Ababis, Awabis Abaouis Awagobib
Abachab Abaqua Awahaigaskop
Abachaus Abaschouab Awahomgu
Abachorabeb Abascvap Awaspan
Abadobesep Abaxab, Abachab Awauip
Abaharas Abbabis Kawaas
Abahomi Abbaheigaskop Navachab
Abahub Abbasas



Ae

Aexaaub Aigams Keimas
Aiais Ayesfontein Keimasmund
Aichaeibis Euyop, Eyvop Keimoe
Aieams 

| Am  

Kambes

Eytees, Eyties Ybeep

| Ami

Amias Amiaub

| An

Angois

| Ao

Aoguwub

Ankobis

| Aru

Aruais Arusis

Asab Asanib

| Au

Auas Audib Aurus
Aub Augas Aus
Aubberg Auros

| Awi

Awiamgarub Awigas

| Ga

Adaap Damsberg Gapiitz
Chab Gab Ghaams
Daasdaap Gamsberg
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Gaidaus

| Gaio 

Gaiob

\Gatn

Gamami
Gamams

| Game 

Gamexab

|Gao

Doega

| Gari 

Garib-Ost

|Garu

Garubrivier
Garuchabfluss

| Gina

Kinachas

| Giri 

Geirirob

| Goa

Goantagab
Goantageisis

|Goe

Koius

|Gom

Goniaubrivier

Gamxanas
Gamkobis

Doegadraai

Garimuas

Garugunab

Girinaris

Goan us

Koms

Kamkam
Kamnap-Oos

Garuxab

Goangoes

Rums



| Gor 

Dordabis

\Goro

Koeroedaap Noree, Nore, Norah

| Gowa

Goewaap Koavallei Kwabskop
Goaap Point 
Koaspan

Kobaab Kwoap

\Gu

Goudas Kubitsaus

| Gui

Guiams Guias Konnes
Guiarab Guibib Kuwis

| Hara

Haradas Hardap Tarras
Haramoep 

| Hari

Haribrivier

Naramoep

\Haru

Haruchas Karoetieskop Naroes
Harus Naroegas Naruchas

\Hei

Gaitu Heikub Heiorigas
Hainabis Heikums, Heikhoms Heitzwasies
Haitsaus
Heigums

| Hen 

Henhens

Heinarichab Tcaimoepslaagte
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| Ho

Hosanab

| Hu

Huchabkomas

Hui

Huib

\Hum

Humgarus

Hugams Husingais

| Hunt

Hunboom Huniput Nunigabs se Berge
Huniams Hunirob Nunighabrivier
Huniaus 

| Ina

Inachab

Noeniebosknop

| Ka

Gasabrivier Kakolk Kansspruit
Kaagaan, Kaagan

\Kara

Karachas

Kansaaprivier

Kawi

Gabirab 

I Khora

Kabiras

Chorab

\Khowe

Khoweamgarub

\Khunu

Khorab Khorachaams

Khunubes Kunobis
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| Khura 

Khurarub

\Khuwu

Goubogab

| Koe 

Koes

|  Kuril 

Nuris

| Nam 

Namtob

\Nara

Narachaams

\Nawe

Nawehub

| Nera 

Narguab

\Noi

Noib

\Nom

Nomsoros

| Noma

Nomabeb

| N o u

Noheep

| Nu

Nuhub

Koeboegas

Nerahoas

Noiob

Nomatsaus

Nuttabooi

Neranaisib

Numais
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Aubinhonis Okhus Osis
Ogamseb Osip

| Oro

Orokhoaisberg Orokhub Orotsaub

| U

Eccarivier Ograbie Umub
Koegrabie

| Ube 

Uberos

Taukheis Uses

| Ui

Uib Uibrivier Uigantes
Uibarakaus Uichanas Uigenab
Uibis

IIA

Aos

Uichenas

|| Ara

Arachabnub

II An

Tharakamma, Caracamma

Ariab Ariamsas Arigabrivier
Ariam Ariamsrivier Arikoas
Ariams

l|Au

Arichaams Aris

Auros Koukuas Touseep
Koukuab

\\Ae

Ein

Tauseep

11 Eixa 

Aexatsaub



Ga

Gaamsgeis Gaamskaris

11 Gam

Gamaub Gamkarab Gamsvlei
Gameib Gamochas Kamga
Gameisberg Gamohub Kamichab
Gameros
Gamharus

Gamros Kammarivier

|| Gana

Ganaams Ganamub Kanaams
Ganab, Ganabberge Ganap Kanabeam
Ganachab Ganas Kanabis
Ganachabrivier Ganasgous Kanakas
Ganamab
Ganams

Gannakouriep Kannaquass

|| Gani

Ganikaufontein Ganikeis

|| Gara

Gaarseep Garaguos Karagab
Garachas Gariganus Karas
Garacoup Garramoes Karganabkloof
Garaganis

11 Gari 

Garinais

Karabee

11 Garu

Garub
Garunoab

Garusis Gharoe

| |Ga /̂'

Gasidabib Gasip Gasis

|| Gau

Gaobis Gauguas
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|| Go

Ghobib Konakwasberge

11 G o a

Goangibgaos Goas

|| Goe

Goebees Goegamma

|| Gw

Goedom Gougo
Goobies Guchas

|| Guru

Guruams Guruxanaspan
Gurubrivier Koeroeama
Gurugebirge Koeroehoog,
Gurukams Koeroekop
Gurumanas
Gurus

11 Gutsi 

Kuzikus

Kurubrivier

11 Haraga

Harachas-Siid
Haragas

Karahas

|| Hare

Arichadamab Harearus

| Hawobe

Habobeap, Habobeep Haubesgab

Koumoesknaap

Koikams

Gunchab
Kumchuchanub

Kuruga
Nguroebees
Tghoeroerif
Tkoeroeberg
Tkoeroekop

Naragas

11 Wo

Hokogas Koudouw
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11 Hoda 

Hodas

II Hu

Hudab Husab Hutup

|| Hutsi >

Nuzinabis

Kama

Amabiep Kamabdaos Kamkao
Kahamsrivier Kamahuys Kammaghaap
Kama Kamas, Kamaspan

11 Kara

Karaam Karachas Kararas
Karab Karadaus Karasberg, Karasburg
Karabee Karadous Karaspan
Karabes Karagab Karas Point
Karabib Karapputs Karis, Kharaes, 

Kharahes

\\Khae

Kaeros Kei Khairob, Chairob
Kaidoup Keiskie Kheis
Kaip Khaais, Kais Kheisberg
Kairos Khaekhuwis Kysrivier
Kais, Khais 
Kaitseeibis

Khaib, Kaib Ymasqua

11 Khara 

Tratrarivier

| \Kharu

Karubeamsberge

\\Khom

Komnarib Koms
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Chudop Khuob Koekabaseb
Gorah Kochena Koekabassi
Gunab Koegabsrug Koekais
Khuamgarub Koegeroo Koekedouwsberg
Khuams
Khukammi

\\Khuni

Khunibes

|| Khuri 

Khuris

II Na

Nakaeis

Koegoekoep Kudomrivier

|| Nai

Goidaus Naidaus

||/Vao

Naosanabis 

|| Naru 

Naroogna 

|| Nora

Naoses Naosfelsen

Norabis Norras

|| Nui

Nuichahas Nuidaob Nuis
Nuichasrivier Nuidaos Nuisie

|| Oba 

Obas Obagam



|| Owa 

Owas

* A

Aapsekloof
Ab
Achamis
Amub
Asis-Oos

Aties, Atties 
Kaams, Kaamsrivier 
Kaggakamma 
Kaggakoe 
Kapgat

=t=Ae

Aijams, Aieams, Eyams Aes, Ais

=t=An

Anniesfontein

=t=Ara 

Arasab

=t‘Are

Arechananis
Arechas

=t=Ari

Arises

=tMu

Aobis
Aunachas

=¥Awu

Abuchabis

Eisebrivier

=¥Ero

Erosberge

Annigaeibib

Arep

Ausis

Kaprand
Kaprivier
Nabeeprivier
Takkap

Areprivier

Tnougab
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+ Ga

Gaguis Gashomis Gaubrivier
Gankuis

=¥Gai

Gaimaiais

Gasib Tchandoklc

=t= Gama

Gamagois Gmaap Komga
Gamoep

=¥Gan

Gantzoabrivier

+  Gaw 

Gautoros

+  Go

Gonorobaus

Komatkabies

+ Goa

Dwaas, Dwaasberg Goaami Guanib
Ganeib, Ganeib-Suid Goabibgous Gwaas
Ghwaashoogte Goachabis Koais
Goaab Gous, Ghous Kuabetsaus

+  Gou

Gaus Gauss

+  G«/

Guiuin

+  Ha 

Hakhaes

Koekoeb

+ Ham

Hamis Hammis, Hames
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=^Hawa

Abeep Kaavlakte Nakais

+ Hoa

Hoachanas
Hoadomi

Hoas Hoasab

Kau Nous se Poort

=t=Hui

Huisrivier Knuipoort Nourivier
Kneu Knuy

+  Kai

Kaimus Keikeis

=t= Kanu

Kanubes

=¥Kawa

Kapsvlei

Kanus Khanus

=¥Khara

Haradous Karatara

=bKhari

Kariaus Karis Kharious
Karibib Kharikaitsaub Krieberg
Karigeins
Karious

*K ho

Khonus

=¥Khoa

Kharikaros Kriedouw

Choantsas Goabis Hoantabes
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Khoabdanas
Khoaberib
Khoabib

=¥Khoe

Koichas

=¥Khowa

Gobas

=¥Khu

Kudis

^  Khui 

Kuis

=+= Khuru 

Koeroebees

+ Ki 

Keigas

+  Kiri

Tkieriedous

+ Koni 

Gunichas

Nam

Namisisrivier

+  Nanta 

Nantagoas

d=Nara 

Naraob

Khoaeib
Koab
Koabis

Koig, Koigputs

Koebashoek

Naraobtanab

Koadaob
Koadomchab
Koagams

Kooigas

Kowas, Khowas

Nariekippe



=¥1Was 

Nastom

=t=Nau 

Naugushais

^  Nawa

Nabaos Nawaos

=t=M

Niais

=^Nini

Nineis

+  Nowo 

Goabosoab

Niguib

=¥Nu

Doggakamma Nueiseb Nuhomi
Noep Nugab Nuhumi
Nogarragab Nugames Nukaib
Noop, Noup Nugamseb Nukais
Nuahoes Nugamtib Nukaneb
Nuaibebberge Nuganib Nukei
Nuaises Nugariep Nukhuwis
Nuaos Nugoaes Nunaneb
Nuarachab Nugoais Nuquap
Nuaub Nugub Nuuibeb
Nuaus Nuguib Nuariskop
Nudomi Nuhas Nuwariskop
Nudous Nuhoab, Nuhuab Nwardouskop
Nudwab Nuhoas

=t=Nui

Nuiba

=t=o

Koedoma

Nuidoms
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Onanesberg Osib

=¥Oro

Orochas

=¥Osi

Toyzega

=¥U

Uwis

!Aba

Abenab

!Ai

Aimab

.'Am

Amdaos
Amros

!A ma 

Amas

!Ami

Amichabberg

!Anu

Anoam

!Ao

Aobehunis

.'Are

Garichas
Garichanab
Kareeboom

Osberg

Aimahaos

Kamkoes
Kamkous

Anoeis

Kareeboomsgebergte
Kareekam

Airob

Kamqua
Kamrivier

Karreelaagte 
Karehoute Rivier



!Ari

Ariroep

!Au

Autas

!Auri

Aurihub

!Awi

Auwigarub

!Awu

Kaboes, Keboes 

!Ga

Ghaapkop
Ghakop

IGabe

Sabies

!Gai

Gaigurib
Gaikob
Gaisen

!Gam

Gamaob
Gamkarab

!Gan

Gandaos

IGanube

Knoeniebiekop

Autsabisis

Kabies se Berg

Ghapunt
Kaboom

Gaisis
Gaitsabis, Geitsabis

Gamnab
Gamtoosberg

Koenobeekop

Auuns West

Kabies se Pan

Kakop
Kakus

Geikaub, Geikhoub 
Kainas

Gamdouwsberg
Gombes
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!Gao

Caudabis Gaouniab Kaus
Gaogob

!Gara

Garahunis

!Gare

Gareb Gareskop

!Gari

Kareehoek se Leegte Kareespruit Karreerivier
Kareerivier

!Gau

Gaugaus Naauwkoes

!Gawa

Gabasis Gawachab Gawagam
Gavaams Gawadapis Gawakam

!Gawi

Gabies Tgabies

!Gawu

Gabus Gabusgebirge Kabus

!Gho

Ghobis

Gibe

Tgybiekop

!Go

Ghogab Gocharus Gochas

!Goa

Goab Goabpforte Kwas
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IGom

Coombs
Goems

'.Gomen

Gomengams

!Gon

Gonnakraal

Gomgams Komgoois

!Goro

Goroaob West, - East

!Gou

Ghaub
Ghwaapseberg

!Gu

Chungochoab
Gub

!Gue

Guesib

■'Guru

Koeroekloof

!Guwu

Gubuis
Gubusib

.'Ha

Hanab

!Haa

Haagoromuseb

!Haib

Haiber Flats

Goegamma Guaap Vlakte
Goubeep, Goubeepkop

Giichab Ku5is
Gugub

Guperas Kuboesberg
Guwuguwupan Kubukubis

Hanamiberge
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IHani

Anas

IHanu

Kanoep Kanoepkop

!Hao

Haubes Noachabeb

!Hau

Haub Hauneib Ogenas
Hauganab Hounaib

!Hawu

Habubib Habuseb Hawuchanas

!Hoa

Hoaab Hoachanas Hoamasberg
Hoachab

!Homi

Homeep

!Hu

Coega Huams Nunib
Coegakammakloof

!Hui

Huiaub Kuis

.'Huni

Hunigus Huninoeis

!Ka

Kadiesberg

!Kae

Kaigoaes Kainus Kaitsub



!Kai

Geibis Kaip Tchaihoip

!Kani

Canca

!Kha

Caninga Kungkab

Kaaseb, Khaaseb 
Kaboos, Kaboes

!Khao

Kougaberge

IKhari

Kaliekamma

Kanaseb, Kanases Kanbes

!Kho

Dobe, Dobepan Khos Kobis
Gobis Khosis Kobisfontein
Goob se Berg Khotoas Kowierivier
Goob se Laagte

IKhoba

Khobab

Kobiefontein Oubees

!Khoro

Chorab Khoromus Koros
Hoeroei Khorrobees Norokei
Khorogams

!Khou

Kouganab

IKhowa

Koebaskolk

!Khu

Khukhuwis

Korochas, Korrogas
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!Khui

Khuidigams

IKhuru

Khurukeib Kourkamma

IKhuwi

Khuwiras
Khuwitsaus

IKhuwu

Khubus

Kobis Ubiams 
Kobusrivier

!Na

Nabes
Nabies

Nabip Nakop 
Nakab-Nord Nanzes

!Naba

Nababeep
Nababis

Nabas Nabasip

!Nae

Naidauskuppe 
Nainaub, Neinaub

!Nai

Naip

Neiaob Neikhoes

'.Nani

Nanib Nanibes Nanious

!Nao

Naauaump Naos

!Nara

Naramas Narraveld
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!Nari

Naribis

!Naru

Narnbees Narougabib Narutsaub
Naroep

!Nau

Narubis

Naudus Nautu Nougat Pass
Nautsis Nousies

!Nawa

Nababiepsberge Nababiepsrivier Nabasiep, Nabiseep

!Noa

Neumasis
Noatsaus

Nougab Nousees

!Noe

Gnooipunt
Nooibosleegte

Nuisib Nuitsas

/Nona

Knoynknhaprivier

!Nou

Nouga

Kontarivier Tnongas

!Nu

Nubes Nudaus Nutiep
Nubib

!Nuri

Nurugas

!Nuru

Narudas

Nunab
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!Owo

Obochus

!U

Oenab-Noord Ukamas

!Unia

Uniab Unias, Unihas Unjab

!Uri

Koeriesberge Urieis Urikubeb
Koeris Urigab Urikuribis
Koerisberge Urigawas Urinanib
Uriah Urigomasib Urinarib
Uridanab Urikab Urinorob
Uridom

!Uro

Oernoeprivier 

2. TWEEDE KOMPONENT

Urikos Uripqua

Ai

Anoeis Hoeroei Saraip
Aruais Nineis Soeis
Chamaites, Chameites I^ueisib

am

Abeam, Abiam Gamami Karaam
Aieams, Aijams Gamams Khoweamgarub
Anoam Garibams Kopumnaas
Aroam Gavaams Tsabiams
Aroroam Huams Ubiams
Awiamgarub Kaams

ao

Gamaob Goaobtsaub



au

Gomaub

ba-

Nuiba

be/bi

Abbabis Haubes Nabib
Amabiep Kambes Nabies
Anabib Karabee Nanibes
Aobehunis Karubeamsberge Naribis
Dobe, Dobepan Khorrobees Narnbees
Gaobis Khunubes Narubis
Garabees Kobiefontein Nguroebes
Geibis Kobis Noabies, Noabees
Ghobib Koeroebees Noabis
Goabibgous Kowierivier Norabis
Goabis Kuabetsaus Nubes
Gobabis Kubis Nubib
Gobis Kubitsaus Oubees
Gombes Kunibes, Khunibes Soavis
Goobies Kunobis Tarabies, Tarabis
Gorabis Nababiep Tsoabis
Goubeep Nababiepsberge Uibis
Grappies Nabeep Uwis
Guibib Nabega Ybeep
Habobeap, Habobeep 

beri

Qhoaberib

boo

Kaboos, Kaboes

Nabes

da

Dabidas Haradas Numdis
Gautas Hardap Nytas
Goudas Narudas Sabidas

dama

Chaudamas
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dani

Choadanibrivier

dao

Adaap Gudaos Nudaos
Addo Haradous Nudous
Biedou Kamabdaos Nuidaob
Cheridouwspoort Karadaus, Karadous Nuttabooi
Dwasdouw Koekedouwsberg Sidouwsberg
Gaidaus Koeroedaap Tchandokloof
Gamdouwsberg Koradaob Tkieriedous
Gaudaos Koudouw Tsondab
Goidaus Kriedouw Tsondaus
Gouda Naidaus Niedouw

dawe

Caudabis Gasidabib Hoantabis
Dordabis Gawadapis

di

Audib

doa

Dudoabib

Khuidigams Kadiesberg

dom

Dabidom Koedoma Nastom
Goedom Koredommi Nudom
Hoadomi

du

Chudop

Kudomrivier

ei

Anikeibis Goreis Kamei

ga

Tnongas



go

Chungochoab Gaogob

goma

Hogomab

goro

Haagoromuseb

Ukamas Urigomasib

g“

Augurabis Hunigus Naugushais
Charakoe
Gauguas

Kumchuchanub Xamgudomi

gui

Gaguis, Gankuis 

hai

Geiguib

Awahaigaskop

kai

Kharikaitsaub

kane

Numais Noheep

Aikanes

khou

Ganikaufontein

ma

Gariganus

Aimahaos Hoamasberg Neumasis
Caramaam Keimas Ymasqua
Ganamab

mai

Gaimaiais

mi

Khumib

Naramas
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mo

Dumob

mu

Amub Geimusis Khoromus
Animub Haramoep Kunamus
Animuchabrivier Kaimus Naramoep
Ganamub Keimoe Tcaimoepslaagte
Garimuas
Garramoes

Keimoes Umub

na

Gounakraal

nai

Dinaib

nami

Kainami

Kainas

ni

Asanib Guanib Nunib

o

Gamohub
Khuos

Nabaos Naraob

ob

Auob Naraob Noiob
Khuob Naraobtanab Nossob

om

Geiomi, Geioms Gubuoms

ra

Averas Gabirab Kabiras
Awaras Guperas Khuwiras
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re

Aretitis Goariep

ro

Amros Gamros Khoros
Ariroep Geirirob Tsaurob
Auros Hunirob Tsourob
Biroeskraal Kaeros Uberos
Gameros

sa

Arasab

sam

Sariesaam

Karoskloof

Sana

Hosanab Naosanabis

se/si

Arases Ghansies Nousees
Arises Gorrasis Nousies
Asis Gubusib Nuisib
_Duwisib Guesib Nuisie
Eisebrivier Habuseb Osip
Gaarseep Kaitseeibis Osis, Usis
Gabasis Khosis Touseep
Gabusib Nabasiep Tsabisis
Gaisis Nabiseep Uses
Garusis Nanzes Xausibrivier
Gasib
Gassip

so

Nomsoros

su

Kaitsub

Naoses Ysis
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ta

Autas

tabi

Tutabis

Goantagab Goantageisis

te

Eytees, Eyties 
Karoetieskop

to

Namtob

toa

Khotoas

toro

Gautoros, Goutoros

Nutiep Outeeprivier

tsa

Dautzas Nuitsas

tsau

Aichatsaub Haitsaus Narutsaub
Arutsaub Hunitsaub Noatsaus
Autsaub
Chuitsaub

Nabitsaus Outsoub

tsawi

Geitsawisis Heitzwasies

tsoa

Gantzoabrivier Mutsoagus

xa

Abuchabis Achamis Aga
Achab Aexaaub Amichabberg
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Anichamab Dirichas Kanakas
Aniichamis Gamchanas Koeboegas
Arachabnub Garichanab Koichas
Arichaams Gochas Narougabib
Arichab Gomaxas Navachab
Arichadamab Gorah Noachabeb
Arichananis Gorechas Nuichas
Arichas Guruxanaspan Ogenas
Becha Hoachanas Uichenas
Chauchabrivier Kaggakoe Zabubegas
Daichaaibes

xau

Angous

xora

Noeniegora Ograbie

a

Aas Hoaab

| ara

Guiarab Oankarab

| au

Amiaub Huniaus Nuaus
Gaaus

| gawa 

Urigawas

1 gi

Goangibgaos

Kariaus Tchaihoip

I gora 

Kaukurus

I gui

Gaguis
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I guri

Gannakouriep

\hen

Henhens 

| huni

Garahunis 

| kara

Gamkarab

\khom

Heigums

\nu

Khonus

| o m

Gorooab 

| om

Duruoms

| ori

Heiorigas

| Ml

Abansuip Gamoep
Abaouis Gubuis

11 Ml

Niais

Guiuin
Koekoeb

11 MM

Gomaaub
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II ga

Gamchab 

11 gam

Anigame Gurukams Kapkamma
Gawagam Hugams Kareekam
Goegamma Kaliekamma Khorogams
Gomengams Kamkam Khukammi
Gomgams Kamkamis Ogamseb

11 gana

Aikanes
Hauganab

1 \garu 

Humgarus

Huganas Kouganab

1 \gau

Gaugaus

11 gobe 

Awagobib

Naauaump

II goe

Chamagoes Goangoes

II ha

Nouga Nuhasberg Tarahap

11 hari 

Noegaree

\\haru

Kamharus

11 hawu 

Guhawus
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Kaikaebis Nakeis Urikhaeb
Nakais Urikaib

\khara

N o g a r r a g a b r i v i e r

\\kho

Orokhoaisberg 

|| khu

Heikub Kamkoes Kuzikus

Hoekoe Kamkous Nankooskop

Kakus Kinko Okhus

| \nu

Dunabgeib Khoanas

|| nai

Garinais 

| noa

Garunoab

Hauneib

11°
Aos

to m

Koeroeama

Goagorobaos

=t=gfl

Augas Keigas Neigab

Daasdaap Koegabsrug Nougab

Dabidas Nakaeis Takkap

Kaniegab Naroogna-
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Deganiros

+ga//

Amgantes

=t=go

Gougo

=¥goa

Kaigoais

=¥gom

Agomeb

i=gui

Amguis

=+=how

Gamahorobes

=t= kai 

Keikeis

=t= khai 

Makhais

=¥kuru

Keikuru

+  nari 

Girinaris

Koius

!a

Abenab
Amias

Hoeko

Nugoaes

Agomes

Gamagois

Eccarivier
Enab

Oukueis

Ghwaapseberg
Goaab
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Guaapvlakte
Gunab
Kaaseb, Khaaseb

Kontarivier
Kungkab

Sijnna, Synna 
Soetap

!agu

Karaagu

!ao

Neiaob Neikhoes

!are

Nuwariskop Nwardouwskop

!au

Auas

!ga

Canca

Nainaub, Neinaub

Knoynknhaprivier

!gai

Gugaib

■'ga> i

Kaagaan, Kaagan

Koeroegab. Kuruga Langka, 1

■gari

Heigariep Kigherheap

•goa

Abaqua Kannaquas Nuquap
Arikoas Komgoois Tgunaqua
Baukwab Koukuab Uripqua
Kamqua

■ga

Gugub

Nantagoas

angca
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!guri

Gaigurib

!guwu

Guwuguwupan

!hao

Amahaos

!hara

Abaharas

!homi

Abahomi
Aimabhommi

thou

Geikaub, Geihoub 

!hu

Abahub
Arohub

!khae

Khurukeib

,'khei

Taukheis

!kho

Urikhob

!khoro

Urikuribis, Urikurubes

'.khuwi

Gamkobis
Khaekuwis

Chaihomi, Xaihomi

Aurihub
Nawehub

Khukhuwis
Kubukubis

Nuhomi

Nuhub

Nukhuwis
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!kowa

Tsoakobas

!na

Dipnakloof Hainabis Nunab
Gachanas Hanab Nunabeb
Gamnab
Gomnab

Kamnap-Oos, -Wes Onap

!nai

Ganeib Neranaisib

!nani

Nukaneb
Nunanib

!nom

Khoinoms

Onanes Urinanib

!noro

Gonorobaus Urinorob

!unia

Gamunia

!uwu

Aoguwub

3. DERDE KOMPONENT 

a

Gauguas
Guchenoes

Gaouniab

ai

Daichaeibis Kaitseeibis Tsarachaeibis
Gaimaiais Nakaeis



am

Arichams Kanabeam Khorachaams
Aroroams Karubeams Narachaams
Caramaam Karuguamseb Oochaams

be/bi

Abuchabis Hainabis Nunabeb
Anikeibis Kaikaebis Nuuibeb
Dudoabib Naosanabis Nuzinabis
Duhoabib Narougabib Ograbie
Goachabes Noachabeb Urikuribis

dao

Nuwardouskop

de

Auxudes

dom

Chamgudomi

Nwardouwskop

e

Agomeb Nugoaes

g"

Awahomgu

ma

Anichamab Kakamas

mi

Achamis Anuchamis

mu

Haagoromuseb

oa

Goabosoab
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ra

Augurabis

ri

Dommeri

ro

Deganiros Gocharus

se

Geimusis Neranaisib
Kaaseb Nueisib
Kanaseb. Kanases

te

Amgantes

tsau

Kharikaitsaub

xa

Abbaheigaskop
Animuchabrivier

Chamaites

Kuabetsaus

Awahaigaskop
Kaiaxab

xanu

Kumchuchanub

xau

Chungochoab

Gawesebaus 

Aobinhonis

| au

Aexaaub 

| huni

Aobehunis

Ogamseb
Urigomasib

Nogarragabrivier

Hadiaus
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ui

Keiskie

Ilgam

Kaggakamma Kraggakamma

|garu

Awiamgarub Khoweamgarub

goa

Abascvap

=t=ga

Haubesgab Heiorigas

!a

Garimuas Gasabrivier

■g«o

Dawebgaos

■'goa

Aningoas Konaquasberg

lhao

Aimahaos

!homi

Gashomis

!hu

Gamohub

Ikubu

Aniskubub

Khuidigams

Khuamgarub

Oribgab

Uripqua
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!na

Gamchanas Garichanab

4. VIERDE (COMPONENT 

ao

Kopumnaas

hi

Daichaeibis Kaitseeibis

dona

Naraobtanab

dao

Damastadaogoeb Hill

gei

Dunabgeib Hoagosgeis

hai

Naugushais

se

Anikurumasib Haagoromuseb

tite

Aretitis

tsau

Goaubtsaub 

| au

Gonorobaus

121



| khoma 

Huchabkomas

11gai

Husingais

!gao

Goabibgous

■goa

Ymasqua

Goangibgaos
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HOOFSTUK 7

TAALKONTAK

In 'n veelvolkige land verwag mens dat taalkontak tussen die verskil- 
lende bevolkingsgroepe ook in plekname weerspieel sal wees. Dit is dan 
ook die geval. Ons vind byvoorbeeld dat daar vir dieselfde plek ’n Khoe
khoense sowel as 'n Afrikaanse, Duitse of Engelse naam is, en verder, dat 
’n pleknaam wat op die oog af suiwer Afrikaans, Duits of Engels is, in 
werklikheid uit Khoekhoens vertaal is. Daarbenewens kom hibridiese 
name voor waarvan die een deel Khoekhoens en die ander Afrikaans, 
Duits of Engels is. In die geval van Katemba-Autsaub is taalkontak tussen 
Herero en Khoekhoens te bespeur.

Plekke met Europese naas Khoekhoense name
Daar is n verrassend groot aantal plekke wat naas hulle Europese name 

ook Khoekhoense name het of gehad het. In die Naamlys is sulke Euro
pese name tussen vierkanthakies op hulle alfabetiese plekke aangegee. Die 
onderstaande voorbeelde is alfabeties volgens die Khoekhoense name; die 
Europese name word daarna tussen hakies aangedui.

Aascoe (Geelhouteboom) 
Abagowa (Rooiduin)
Abaharas (Rooikraal)
Abahomi (Rooibult)
Abahub (Rooigrond)
Abansuip (Rooiberg)
Abascvap (Rooilepel)
Abeep (Grootberg)
Aexaaub (Warmquelle)
Alys (Swartbas)
Amabiep (Kahamsrivier)
Amros (Griineberg)
Amub (Rietoog)
Anas (Kalkrand)
Anigame (Goedgevind) 
Awahomgu (Rooiberg)
Awigas (Hohediin)
Baas (Warmbad)
Chaihomi, Xaihomi (Kuduberg) 
Chue [Lake] (Heuningvlei) 
Duruoms (Plattfontein)

Gaguis (Kranzneus)
Gaigurib (Langeberg)
Gaingas (Spitskop)
Gamahorobes (Krumneck)
Gamohub (Sandveld)
Ganas (Krone)
Gaogob (Springbockfontein) 
Gaouniab (Palmwag)
Garunoab (Klipfontein)
Gassip (Waterstroom)
Gawadapis (Petersburg)
Geibis (Kouwater)
Geiguib (Grootderm)
Geikaub, Geikhoub (Packriemrivier) 
Geiomi, Geioms (Driekrone) 
Girinaris (Schakalskuppe)
Girinaris (Jakkalskop)
Goangoes (Kinderle)
Goaroes (Granietkop)
Goegamma (Kruisrivier)
Gomengams (Walvisbaai)
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Gonorobaus (Spitskopfontein) 
Goreeshoogte (Skurwekop) 
Goudas (Kookfontein)
Guanib (Swartmodderrivier) 
Guhawus (Vertwall)
Guigams (Pelgrimsrust) 
Habuseb (Sandkop) 
Hangatawaprivier (Pypkloof) 
Haradas (Vingerklip)
Haub (Banksfontein)
Haubes (Rietkuil)
Heikub (Doornboom) 
Heitsieibebgrot (Wondergat) 
Hoamasberg (Krumneck) 
Hoeroei (Witwatersrand) 
Hogomab (Bontos)
Huiaub (Springfontein) 
Humgarus (Uitkoms)
Hunigus (Geelschaap)
Husingais (Scorpionskraal)
Hves (Granaatboskolk)
Kabega (Bakensrivier)
Kaboes, Keboes (Kanoneiland) 
Kaeros (Buitepos)
Kaggakamma (Rietrivier) 
Kaiagab (Goedehoop)
Kaigoaes (Donkermodder) 
Kaimus (Blinkoog)
Kainus (Donkersan)
Kamkamis (Graswater)
Karas (Welkom)
Karas Point (Robeiland) 
Kariaus (Kleinfontein)
Karis (Waterval)
Karis, Kharaes, Kharahes 

(Upington)
Kaus (Tafelberge)
Keigas (Vredefontein) 
Khaekhuwis (Sandpan) 
Kharaxas (Mackenzie) 
Kharikaitsaub (Blumenau) 
Khoanas (Breckhorn)
Khoinoms (Menskop)

Khonus (Beenbreck)
Khoros (Vellicke)
Khukammi (Dornfontein)
Khunubes (Rietfontein)
Khurarub (Velloorrivier)
Khurukeib (Kalk)
Klein-Gunichas (Soetwater) 
Kodasrivier (Bloubosrivier) 
Koekabaseb (Doornfontein) 
Koeroedaap (Skurwevoetpad) 
Koeroegab, Kuruga (Vyf Susters) 
Koikams (Rietkuil)
Konakwas (Koeivlei)
Koradaob (Kraaipoort)
Kouganab (Ortmansbaum) 
Koumoesknaap (Smorgenschaduwe) 
Kubaub (Skaaprivier) 
Kumchuchanub (Springboktrek) 
Kunobis (Rietfontein)
Kuwis (Grootderm)
Kwas (De Kuilen)
Makrans (Eindelik)
Naos (Draaihoek)
Naosanabis (Leonardville)
Narguab (Pavianskranz)
Narob (Duurdrift-Nord)
Naudomp (Sendelingsdrif)
Nautu (Kaprivier)
Nawehub (Ovamboland)
Neumasis Koppjes (Hakskeen) 
Niguib (Klipneus)
Noatsaus (Schellenberg)
Noegare(e) (Swartiintjies)
Noep (Zwart Duinen)
Noesis (Bergsig)
Nogarragabrivier (Schwarzkuppen) 
Noop. Noup (Zwart Duinen) 
Norab, Norap (Rooifontein) 
Nudous (Swartpoort)
Nueisib (Black Face(d) Mountains) 
Nuhomi (Swartpunt)
Nunabes (Blaauwpoort)
Nuris (Zuurberg)
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Nurugas (Maroelaboom) 
Nuuibeb (Swartkrans) 
Nuwariskop (Swartrug) 
Nwardouskop (Swartrug) 
Ogamseb (Stinkwater)
Okhus (Stinkdoring, Stinkdorn) 
Oranais, Urioneis

(Schweickhardtsbrunn)
Osberg (Smalhoek)
Osip (Stinkfonteinrivier)
Owas (Morewag)
Sariesaam (Zandkraal)
Sijnna, Synna (Breerivier) 
Soetap (Kakamas-Sentraal) 
Tarabies, Tarabis (Stofvoet) 
Tchaihoip (Kouefontein) 
Tnongas (Driegat)

Tobos (Gansvley)
Toyzega (Naauwgekneld) 
Tsawisis (Ebony)
Tsourob (Vrede)
Uibarakaus (Klipoptel) 
Uigenab (Klipdam)
Uniab (Palm)
Unias, Unihas (Palmwag) 
Urigawas (Witkranz) 
Urigomasib (Ibenstein) 
Urihuib (Witkrans)
Urikaib, Urikhaeb (Witsand) 
Urikhob (Witbank)
Urinorob (Bloukrans)
Uwis (Kochena)
Ysis (Tontelboskolk)

In die onderstaande lys word die Europese plekname alfabeties aange
gee, met hulle Khoekhoense ekwivalente tussen hakies na elk.

Bakensrivier (Kabega)
Banksfontein (Haub)
Beenbreck (Khonus)
Blaauwpoort (Nunabes)
Black Face(d) Mountains (Nueisib) 
Blinkoog (Kaimus)
Blokrivier (Naauaump) 
Bloubosrivier (Kodasrivier) 
Bloukrans (Urinorob)
Blumenau (Kharikaitsaub)
Bergsig (Noeses)
Bobbejaankrans (Narguab)
Bontos (Hogomab)
Breckhorn (Khoanas)
Breerivier (Sijnna, Synna)
Buitepos (Kaeros)
De Kuilen (Kwas)
Donkermodder (Kaigoaes) 
Donkersan (Kainus)
Doornboom (Heikub)
Doornfontein (Koekabaseb) 
Dornfontein (Khukammi)

Draaihoek (Naos)
Driegat (Tnongas)
Driekrone (Geiomi, Geioms) 
Duurdrift-Nord (Narob)
Ebony, Ebony se Kop (Tsawisis) 
Eindelik (Makrans)
Gansvley (Tobos)
Geelhouteboom (Aascoe) 
Geelschaap (Hunigus)
Goedehoop (Kaiagab)
Goedgevind (Anigame) 
Granaatboskolk (Hyes)
Granietkop (Goaroes)
Graswater (Kamkamis)
Grootberg (Abeep)
Grootderm (Kuwis)
Grootderm (Geiguib)
Griineberg (Amros)
Hakskeen (Neumasiskoppjes) 
Hangas (Uibarakaus)
Hohediin (Awigas)
Ibenstein (Urigomasib)
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Kalk (Daverob)
Kalk (Khurukeib)
Kalkrand (Anas)
Kanoneiland (Kaboes, Keboes) 
Kinderle (Goangoes)
Kleinfontein (Kariaus)
Kiipdam (Uigenab)
Klipfontein (Garunoab)
Klipneus (Niguib)
Klipoptel (Uibarakaus)
Koeivleiberg (Konakwasberge) 
Kouefontein (Tchaihoip)
Kouwater (Geibis)
Kraaipoort (Koradaob)
Kranzneus (Gaguis)
Krone (Ganas)
Kruisrivier (Goegamma)
Krumneck (Gamahorobes) 
Krumneck (Hoamasberg)
Langeberg (Gaigurib)
Leonardville (Naosanabis) 
Mackenzie (Kharaxas)
Maroelaboom (Nurugas)
Menskop (Khoinoms)
Morewag (Owas)
Naauwgekneld (Toyzega) 
Ortmannsbaum (Kouganab) 
Ovamboland (Nawehub) 
Packriemrivier (Geikaub. Geikhoub) 
Palm (Uniab)
Palmwag (Gaouniab)
Palmwag (Unias, Unihas) 
Pelgrimsrust (Guigams)
Petersburg (Gawadapis)
Plattfontein (Duruoms)
Pypkloof (Hangatawaprivier) 
Robeiland (Karas Point)
Rietfontein (Kunobis) 
Rietfontein-Blok (Khunubes) 
Rietkuil (Haubes)
Rietkuil (Koikams)
Rietoog (Amub)
Rietrivier (Kaggakamma)

Rooiberg (Abansuip)
Rooiberg (Awahomgu)
Rooibult (Abahomi)
Rooiduin (Abagowa)
Rooifontein (Norab, Norap) 
Rooigrond (Abahub)
Rooikraal (Abaharas)
Rooilepel (Abascvap)
Sandkop (Habuseb)
Sandpan (Khaekhuwis)
Sandveld (Gamohub)
Schakalskuppe (Girinaris) 
Schellenberg (Noatsaus) 
Schwarzkuppen (Nogarragabrivier) 
Schweikhardtsbrunn

(Oranais, Urioneis)
Scorpions Kraal (Husingais) 
Sendelingsdrif (Naaudomp) 
Skaaprivier (Kubaub)
Skurwekop

(Goreeshoogte, Goreeslaagte) 
Skurwevoetpad (Koeroedaap) 
Smalhoek (Osberg) 
Smorgenschaduwe (Koumoesknaap) 
Soetwater (Klein Gunichas) 
Spitskop (Gaingas)
Spitskopfontein (Gonorobaus) 
Spitzkoppe (Gaingas) 
Springbockfontein (Gaogob) 
Springboktrek (Kumchuchanub) 
Springfontein (Huiaub)
Steinkopf (Goudas)
Stinkdoring (Okhus) 
Stinkfonteinrivier (Osip)
Stinkwater (Ogamseb)
Stofvoet (Tarabies, Tarabis) 
Swartbas (Alys)
Swartmodderrivier (Guanib) 
Swartkrans (Nuibeb)
Swartlintjies (Noegare(e)) 
Swartpoort (Nudous)
Swartpunt (Nuhomi)
Swartrug (Nwardouwskop)
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Swartrug (Nuwariskop)
Tafelberge (Kaus)
Tontelboshoek (Ysis)
Uitkoms (Humgarus)
Upington (Karis,Kharaes, Kharahes) 
Vellicke (Khoros)
Velloorrivier (Khurarub)
Vertwall (Guhawus)
Vingerklip (Haradas)
Vrede (Tsourob)
Vredefontein (Keigas)
Vyfsusters (Koeroegab, Kuruga) 
Walvisbaai (Gomengams)
Warmbad (Baas)

Warmquelle (Aexaaub)
Waterstroom Vley (Gassip)
Waterval (Karis)
Welkom (Karas)
Witbank (Urikhob)
Witkrans (Urihuib Gebirge) 
Witkranz (Urigawas)
Witsand (Urikaib, Urikhaeb) 
Witwatersrand (Hoeroei)
Wondergat (Heitsieibebgrot) 
Zandkraal (Sariesaam)
Zuurberg (Nuris)
Zwart Duinen (Noep, Noop, Noijp)

Plekke met Herero- naas Khoekhoense name

Uiteraard is daar ook plekke met sowel Herero- as Khoekhoense name. 
Die Naman en die Herero was tog voor die koms van die Blankes in Suid- 
wes-Afrika al met mekaar in aanraking, en interlinguistiese kontak tussen 
hulle sou vroeg al plaasgevind het. Die volgende plekke het dan sowel 'n 
Hereronaam as 'n Khoekhoense:

Agomeb, Agomes (Okombahe)
Chorab (Otjovaurua)
Gaikob (Omaongombe)
Gaisis (Otjikoto)
Gasidabib (Otjikango)

In die onderstaande lys word die Hereroname alfabeties aangegee, m'et 
die Khoekhoense ekwivalente tussen hakies na elk.

Okanakasewa (Gugub) Omaruru (Khuidigams)
Okaua (Gauas) Omuramba Omatako (Khuob)
Okombahe (Agomeb, Agomes) Otjikango (Gasidabib)
Okorusu (Guibib) Otjikoto (Gaisis)
Omaongombe (Gaikob) Otjovaurua (Chorab)

Vertaling

In die meeste gevalle waar 'n plek 'n Khoekhoense sowel as ’n Europese 
naam het, of waar ’n Europese naam ’n Khoekhoense pleknaam vervang 
het, vind ons dat die Europese name in hul geheel of gedeeltelik uit die 
Khoekhoens vertaal is. Dit kan in die volgende voorbeelde bespeur word:

Aascoe (Geelhouteboom) . Abagowa (Rooiduin)

Gugub (Okanasawa)
Guibib (Okorusu)
Khuidigams (Omaruru)
Khuob (Omuramba Omatako)
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Abaharas (Rooikraal)
Abahomi (Rooibult)
Abahub (Rooigrond)
Abansuip (Rooiberg)
Abascvap (Rooilepel)
Aexaaub (Warmquelle)
Alys (Swartbas)
Amros (Griineberg)
Amub (Rietoog)
Awahomgu (Rooiberg)
Awigas (Hohediin)
Chaihomi, Xaihomi (Kuduberg) 
Gaguis (Kranzneus)
Gamahorobes (Krumneck)
Gaouniab (Palmwag)
Garunoab (Klipfontein)
Geibis (Kouwater)
Geiguib (Grootderm)
Geikaub, Geikhoub (Packriemrivier) 
Girinaris (Schakalskuppe) 

(Jakkalskop)
Goangoes (Kinderle)
Goegamma (Kruisrivier) 
Gonorobaus (Spitskopfontein) 
Goudas (Kookfontein)
Guanib (Swartmodderrivier) 
Guhawus (Vertwall)
Haub (Banksfontein)
Heikub (Doornboom)
Hoamasberg (Krumneck)
Hogomab (Bontos)
Huiaub (Springfontein)
Hunigus (Geelschaap)
Husingais (Scorpionskraal)
Kaboes (Kanoneiland)
Keboes (Kanoneiland)
Kaggakamma (Rietrivier)
Kaigoaes (Donkermodder)
Kaimus (Blinkoog)
Kainus (Donkersan)
Kamkamis (Graswater)
Kariaus (Kleinfontein)
Karis (Waterval)

Kaus (Tafelberge)
Keigas (Vredefontein)
Khaekhuwis (Sandpan)
Khoanas (Breckhorn)
Khoinoms (Menskop)
Khonus (Beenbreck)
Khoros (Vellicke)
Khukammi (Dornfontein)
Klein Gunichas (Soetwater) 
Koekabaseb (Doornfontein) 
Koeroedaap (Skurwe Voetpad) 
Koeroegab (Vyfsusters) 
Konakwasberge (Koeivleiberg) 
Koradaob (Kraaipoort) 
Koumoesknaap (Smorgenschaduwe) 
Kubaub (Skaaprivier) 
Kumchuchanub (Springboktrek) 
Kuwis (Grootderm)
Kwas (De Kuilen)
Naauaump (Blokrivier, Blokwerf, 

Blokwerfrivier)
Narguab (Bobbejaankrans) 

(Pavianskranz)
Nawehub (Ovamboland) 
Naumasiskoppjes (Hakskeen)
Niguib (Klipneus)
Noegare(e) (Swartlintjies)
Noep (Zwart Duinen) 
Nogarragabrivier (Schwarzkuppen) 
Noop, Noup (Zwart Duinen) 
Nudous (Swartpoort)
Nueisib (Black Face(d) Mountains) 
Nuhomi (Swartpunt)
Nuris (Zuurberg)
Nunibeb (Swartkrans)
Nuwariskop (Swartrug) 
Nwardouwskop (Swartrug)
Ogamseb (Stinkwater)
Okhus (Stinkdoring) ook (Stinkdorn) 
Osberg (Smalhoek)
Osip (Stinkfonteinrivier)
Sariesaam (Zandkraal)
Tarabies, Tarabis (Stofvoet)
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Tchaihoip (Kouefontein)
Tnongas (Driegat)
Tobos (Gansvley)
Toyzega (Naauwgekneld)
Tsawisis (Ebony, Ebony se kop) 
Uibarakaus (Klipoptel)
Uigenab (Klipdam)
Uniab (Palm)

Unias, Unihas (Palmwag)
Urigawas (Witkranz)
Urihuib Gebirge (Witkrans)
Urikaib, Urikhaeb (Witsand) 
Urikhob (Witbank)
Urikuribis, Urikurubis (Kalkheuwel) 
Ysis (Tontelboskolk)

Dan is daar enkele gevalle waar die Europese pleknaam 'n onregstreekse 
of bree vertaling van die Khoekhoense naam is, bv. Wondergat (Heitsiei- 
bebgrot), Kanoneiland (Kaboes, Keboes), Rietfonteinblok (Khunubes), en 
Goedehoop (Kaiagab).

Die “verroeste sleutel”

In TH A* 142-144 het ons gewys op ’n “nuwe" tegniek wat baie ant- 
woorde gelewer het. Ook elders in hierdie deel (Hoofstuk 4) word die me- 
todes uiteengesit wat ons gebruik het en word aangetoon hoe die tegniek 
van die “verroeste sleutel" die betekenis van 'n groot aantal Khoekhoense 
plekname opgelos het. Die tweede skrywer het tydens die XI l i e interna- 
sionale onomastiese kongres wat van 21 tot 25 Augustus 1978 te Krakau in 
Pole gehou is, ’n referaat oor dieselfde onderwerp gelewer. Dit is sedert- 
dien (1979) deur die RGN gepubliseer onder die titel Solving the problem 
of the meaning of Khoekhoen place names by studying toponymic clusters.

Daar is hierbo aangetoon dat waar 'n plek naas sy Europese naam ook 
’n Khoekhoense naam het of gehad het. die jonger Europese naam dikwels 
regstreeks (gedeeltelik) 'n vertaling van die Khoekhoense naam is. Hierdie 
feit het ons gebruik om die betekenisse van baie plekname vas te stel. Net 
so is gevind dat by naamkerngroepe wat Khoekhoense sowel as Europese 
plekname as komponente het, die Europese name dikwels die Khoe
khoense komponent vertaal. In sulke gevalle bied 'n moderne of altans jong- 
ere Nederlandse, Afrikaanse, soms Engelse, naam die sleutel tot die bete
kenis van die Khoekhoense naam. In die volgende lys word die Khoe
khoense plekname alfabeties aangebied. Na elke Khoekhoense naam word 
die Europese pleknaam wat die oplossing van die Khoekhoense naam 
gegee het, tussen hakies aangegee.

Aap se Kloof (Rietpoort. Riethoek, Groot Kau (Bleskop)
Ouriet) Guaap Vlakte (Wolfrivier)

Amabiep (Hartebeest Rivier) Guwuguwupan (Rondepan)
Canca (Elandsrug) Gwaas (Modderfontein)
Cheridouws Poort (Agterbergrivier) Heiorigas (Vaalysterkoppie) 
Ghwaapseberg (Wolfrivier) Houhou (Sewefontein)
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Huams (Sandmond)
Kaboes, Keboes (Kanoneiland) 
Kaip (Witsand)
Kanga (Pruim Bosch Kuilen) 
Kaniegab (Vogelpan)

Kysrivier (Sandberg)
Lange Huis (Wilgebosrivier) 
Naauwaump (Blokrivier, Blokwerf, 

Blokwerfrivier)
Naauwkoes (Wildehondeklip)

Kanoep, Kanoepkop (Mount Spoeg) Nabes (Blinkoog)
Kapgat (Rietfontein, Biesiefontein) Nabies (Blinkvlei)
Kapsvlei (Kwaaivlei) Nanaga (Kenkelbosch)
Kareehoek se Leegte (Droogekloof, Nankooskop (Doornkloof)

Droekloofrivier) 
Kareespruit, Kareerivier 

(Droogerivier)
Kawaas (Rooiberg)
Keikeis (Salztal, Zoutputs) 
Keiskie (Sandkop) 
Kereteberg (Roep my Nie) 
Knuipoort (Wilgerrivier)

Narguab (Bobbejaankrans, 
Pavianskranz)

Naroes (Rietkuil)
Naroogna (Brandvlei)
Naudus (Rooiberg)
Noabies, Noabees (Duikersvlei) 
Noep (Zwart Duinen)
Noheep (Kersbosch, Kersbos)

Knuy (Wilgerrivier) Nouga (Grootkloof)
Koedoma (Soutkloof, Zout kuil) Nougab (Ystervarkvlei)
Koegeroo (Doornbosch, Doringbos) Nousees (Vaalputs, Witkoppies)
Koegrabie (Ou Brakpan) Nousies (Rooiberg, Rooilaagte)
Koekabaseb (Doornfontein) 
Koekoeb (Neusberg, Neusspruit, 

Neuseiland)
Koeris (Brakdam, Kalkkom) 
Koeris (Witberg)
Koeroegab, Kuruga (Vyfsusters) 
Komasrivier (Koegat)
Komgoois (Olyven Fontein) 
Konakwasberge (Koeivleiberg) 
Konnes (Dik Pens)

Nous se Poort (Bleskop)
Nubib (Verweg)
Nuuibib (Swartkrans)
Oernoeprivier (Witlooprivier) 
Ograbie (Brakkom)
Oubees (Kalkdam)
Oude Huis (Wilgebosrivier) 
Oukoosrante (Breekbeen se Kolk, 

Breekbeen se Rante) 
Outeeprivier (Bitterrivier)

Kontarivier (Derderivier) Quasidie (Luipaards Kloof,
Koudouw (Holle Kloof, Holkloof) Luiperdskloof)
Kougaberge (Zeekoe River, 

Seekoeirivier, Seekoeipunt) 
Kouma (Osse Hoek)
Kousberg (Gats Berg)
Krieberg (Watervalrivier) 
Kuboesberg (Rondekop. 

Rondekoprivier)
Kwassiedierivier (Luiperdskloof) 
Kwaap (Loerduin, Uilspieelduin. 

Zand Kraal)

Rotegabrivier (Rooiwal)
Saraip (Stofvlei)
Sijnna, Synna (Bakkeley Rivier) 
Supan (Pot se Pan)
Takkap (Rietvally)
Tanies, Tannies (Wortelkuil) 
Tauseep, Touseep Tboop 

(Klawervlei)
Tcaimoeps Laagte (Geelvloer, 

Vaalhoek)
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Tchandokloof (Vleikloof) Ubiams (Fleyfeld)
Tgabies (Spioenkop, Sentinels Peak) Uniab, Unjab (Palmwag, Palm) 
Tgunaqua (Varkjes Kloof) Urikuribis, Urikurubis (Kalkheuwel)
Tnougab (Klein-Rosynbos, Ymasqua (Sandlaagte, Sandleegte)

Kleinrosyn) Zais (Sonop)
7’sabisis-Ost (Ebenhout)

Hibridiese name

Taalkontak tussen Khoekhoens, Afrikaans, Engels en Duits kan ook be- 
speur word in hibridiese plekname, d.w.s. name waarvan een komponent 
Khoekhoens en die ander Afrikaans, Duits of Engels is. Soms kom die Eu- 
ropese komponent as spesifieke term of aanvangsgedeelte van die naam 
voor, maar meestal vorm hulle die slotkomponente of generiese terme. Dit 
is dan ook nie verrassend dat die komponente veral na afbakening, verhef- 
finge of glooiinge van die bodem, of na die aanwesigheid van water verwys 
nie.

KHOEKHOENS EN AFRIKAANS

aanvangskomponent(a) Afrikaans as

Droogouteep
Groot Awaspan
Grootkankan
Groot Kau
Groot-Koespan
Grootkoeb
Grootkou se Kop
Grootzoe
Klein Angous
Klein Aub
Klein-Awaspan

Kleinharemub
Klein Keitsaub
Klein Koespan
Kleinkobe
Langka, Langca
Middelka
Noord-Kubis
Onder-Keiskie
Onder-Koekedouw
Rooigoubogab
Stilweitkoeroe

(b) Afrikaans as slotkomponent

Aap se Kloof
Abbaheigaskop
Aimabspoort
Amichabberg, -pan
Anniesfontein
Arasabrivier
Arigabrivier
Asis-Oos
Auasberg

Awahaigaskop
Awaspan
Ayes Fontein
Begarivier
Biesra, Biesrarivier
Bitourivier
Biroeskraal
Cheridouwspoort
Choadanibrivier
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Chumberge
Dabibrivier
Dabirivier
Damakoesrivier
Damsberg
Dipnakloof
Dobepan
Doega Draai, - Extension
Dommersklip
Doukomskraal
Dwaasberg
Dwarriegarivier
Dwykarivier
Eisebrivier
Gaaboomkoppie
Gamdouwsberg
Gamsvlei
Ganikoufontein
Gannalaagte
Gantzoabrivier
Gareskop
Gasabrivier
Gaubpad
Gaubrivier
Geidams
Ghaapkop
Ghaapkoppe
Ghaboekop
Ghakop
Ghapunt
Ghoboom
Ghoeniebosrivier
Ghoeroerif
Ghokumskloof
Ghwaap se Berg
Ghwaashoogte
Ghwerna se Berg
Giemie se Laagte
Gnooipunt
Goariepkop
Gobosrivier
Gomabrivier
Gomaubrivier

Gombes se Kop
Gonnakraal
Goob se Berg
Goob se Laagte
Goragorrasberg
Goreeshoogte
Goreeslaagte
Goubeebkop
Gouritsrivier
Guruxanaspan
Guwuguwupan
Hagaskloof
Hakobis Pan
Hakosberge
Hamrivier
Hangasrivier
Hangatawaprivier
Haramoepberge
Haribrivier
Heitsieeibibgrot
Heitzwasies-Oos
Heitzwasies-Wes
Hoamasberg
Hoekoe se Kloof
Homeibrivier
Hoomsberg
Hugaspan
Huisrivier
Huisrivierpas
Hunboom
Huniput
Hunissoutpan
Inachabrivier
Kaastraat
Kaavlakte
Kabiskop
Kaboom
Kadiesberg
Kaggakammalandgoed
Kaggakammakloof
Kahamsrivier
Kakoerabepan
Kakolk
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Kambroberg
Kambrohoek
Kambrokop
Kambrorivier
Kamkwapan
Kammarivier
Kamnap-Oos
Kamrivier
Kanaams-Oos
Kanaams-Wes
Kangadam
Kangarivier
Kangoberg
Kangokop
Kanoebeeberg
Kapgat se Berge
Kapgat se Kop
Kapgatsrivier
Kapkamma se Loop
Kaprand
Kaprivier, Kaaprivier
Kapsvlei
Karaspan
Kareerivier
Kareeboom
Kareeboomsgebergte
Kareehoek
Kareehoek se Berg
Kareehoek se Leegte
Kareekloof
Kareespruit, Kareerivier 
Karganabkloof 
Kariegakop 
Kariegarivier
Karkoerrand. Karkoerrante
Karoekop
Karoetieskop
Karoskloof
Kareelaagte
Karreerivier
Karrehouterivier
Karubeamsberge
Kastraat

Keisierivier, Kiesierivier
Keiskieberge
Keiskierivier
Keiskie se Hoek
Keiskie se Poort
Kereteberg
Keunarivier
Keunaskop
Kheisberg
Khubusberg
Kingnarivier
Kinkorivier
Knakkiesberg
Knoeniebibkop
Knuipoort
Knuyrivier
Kobiefontein
Kobisfontein
Kobusrivier
Kodasrivier
Koebashoek
Koebaskolk
Koebeeberge
Koebeepas
Koebeerivier
Koegasbrug
Koegasputs
Koekedourivier
Koenabipkop
Koenobeekop
Koeriesberge, Koerisberge
Koeroehoog
Koeroe Kloof
Koeroekop
Koesnaatjieskop
Koigputs
Koingnaasbaai
Komasrivier
Komsbergpas
Koodoosdam
Koranderkolk
Korannasfonteinberg
Kouberge



Kouboomberg
Kouboomkloof
Kougaberge
Koumarivier
Koumashoek
Koumaskloof
Kouroeskop
Kousberg
Kowierivier
Kramas Fontein
Kregasberge
Kregaskop
Kregasrivier
Krieberg
Kriedouwkrans
Krodienierivier
Kuboesberg
Kudomrivier
Kuduberg
Kunabibrivier
Kurubrivier
Kwabskop
Kwadouwsberg
Kwassiedierivier
Kykoerierivier
Kysrivier
Makrans
Nababiepsberge
Nababiepsrivier
Nadouwsberg
Nagasrivier
Namibwoestyn
Namisisrivier
Namrooshoogte
Nankooskop
Nanqua's Kop
Napkeiskop
Napkeisrivier
Neinnabaabeepsberg
Neinnabaabeepsrivier
Noachabebrivier
Noaga'sberg
Noeniebosknop

Nogarragabrivier
Nomgaskloof
Nooibosleegte
Noopbaai
Noopduine
Noriseepspruit
Nossobrivier
Noukranskop
Nourivier
Nouroepberge
Nous se Poort
Nuichasrivier
Nunigabs se Berge
Nuwariskop
Oenab-Noord
Oernoeprivier
Ogenaspan
Ogenasrivier
Onanesberg
Oorbietjiesfontein
Orokhoaisberg
Orrie se Kloof
Osberg
Oukoos se Rante
Ouroenabak se Koppies
Outeeprivier
Pepekloof
Qamtararivier
Quaggafontein
Sabiesrivier
Saraip se Laagte
Sobabesoutpan
Supan
Takkaprivier
Taukheisvlei
Tcaimoepskop
Tcaimoepslaagte
Tghoeroerif
Tghoeroehoog
Tgoob se Berg
Tgoob se Laagte
Tgybiekop
Thamhammaberge
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Tkoeroeberg
Tkoeroekop
Tnaukrans
Toubeepkop
Tratrarivier
Tsabiamsberg
Ubberg
Ubiamrivier

Ubrivier
Uibrivier
Uubvlei
Wiedourivier
Xausibberg
Xausibrivier
Ximmiedraai
Ybeeprivier

Daar is enkele name wat uit drie (of meer) dele bestaan wat Afrikaanse 
woorde as aanvangs- sowel as slotkomponent bevat, bv.

Groot Awaspan Klein Awaspan
Groot Koespan Klein- Koespan
Grootkau se Kop

KHOEKHOENS EN DUITS

(a) Duits us aanvangskomponent

Gross Urns Nord-Kubis
Klein Gunichas Rotegabrivier
Klein Urns

(b) Duits as slotkomponent

Aninuis-Siid
Auuns-West
Gapiitz
Garib-Ost
Garuchabfluss
Ghaub-West
Goabpforte
Guchenoes-Nord
Guchenoes-Siid
Guiganab-Ost
Guiganab-West
Hoba-Ost
Hoba-West
Huib-Hochebene
Huniam-Ost
Huniam-West
Inachabkuppe
Khorab-Ost
Khumibmund

Kiriis-Ost
Kiriis-West
Klein-Gunichas
Klein-Ums
Kobuserberg
Kubis-Nord
Kududamm
Kuduskuppe
Naidauskuppe
Nakab-Nord
Naunaskuppe
Neins-West
Numaisspitze
Rotegabrivier
Sumas-West
Tsabisis-Ost
Uniabfluss
Urihuibgebirge
Zabubechas-Ost



KHOEKHOENS EN ENGELS

(a) Engels as aanvangskomponent

Annex Kykorie 
Cave of Heitsi Eibib

Annex Keiskie 
Annex Kinko

(b) Engels as slotkomponent

Anawood 
Chue Lake 
Chue Pan 
Chue Spring 
Chue Valley 
Ecca Eleights 
Ecca Pass
Goewaap, Gooap Point 
Goroaob East 
Goroaob West 
Guarri Hills 
Haiber Flats

Homeep Mine 
Huib Mountains 
Huib Plateau 
Kamtra Drift 
Karas Point 
Khurarub River 
Koodoo Bush 
Noriseep East 
Noriseep Middle 
Noriseep West 
Tootobie Valley

Volksetimologie

Van Vreeden BF 1961 Oorsprong 71 e.v., Raper PE 1972 Streekname 
151 e.v., en Du Plessis EJ 1973 Oorsprong 36 e.v., het aandag gegee aan 
volksetimologie en volksetimologiese aanpassing in verband met plekname. 
Ook in TH A* 136-139 het ons daaraan geraak. Vir ’n meer volledige 
begrip word na die bogenoemde werke verwys.

Waarop dit kortliks neerkom, is dat 'n volk of volksgroep met 'n naam 
(uit ’n ander taal) in aanraking kom wat vir hulle niks beteken nie, en dat 
die naam dan soms (onbewustelik) vervorm word sodat dit vir hulle bete
kenis het.

Hierdie proses, die onbewuste vervorming in die volksmond van 
vreemde en onverstaanbare woorde en name sodat dit wel ’n betekenis 
kry, al is dit dan 'n “verkeerde" betekenis, staan bekend as volksetimolo
gie.

Die grootste gedeelte van Khoekhoense plekname, veral in die Repu- 
bliek maar ook in Suidwes-Afrika, is deur anderstaliges vervorm, soms net 
deur die weglating van die klapklanke, soms ook deur fonologiese en orto- 
grafiese wysigings. Sulke vervormings is vir die gewone gebruiker beteke- 
nisloos en hulle word daarom nie as volksetimologies beskou nie. Eers as 
die vervorming ’n nuwe semantiese inhoud verkry is daar sprake van volks
etimologie.
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Persoonsname

Daar is reeds opgemerk (Hoofstuk 5 en TH A* bl. 103) dat persoons
name as toponimiese motief nie 'n noemenswaardige rol by die Khoekhoen 
gespeel het nie. Derhalwe is dit opvallend dat uit die bykans vyf en twintig 
voorbeelde van volksetimologie wat ons hier aanhaal, vyf as persoonsname 
aangesien is: Gous, Gous- en Gouwsberg, Kobusrivier, Kobiefontein, en 
Oukoosrante. Gous sou vir enige Afrikaanssprekende onmiddellik laat dink 
het aan die familienaam. Sy alternatiewe vorm, Ghous, laat egter twyfel 
ontstaan, en tereg; want Gous is ’n vervorming van =t=Goas = modder; 
Gous beteken Modderplek.

Kobiefontein lyk op die oog af ook asof dit genoem kon gewees het na 
’n persoon en dat ons hier 'n hipokoristiese vorm het van die persoons- 
naam. In werklikheid is die spesifieke term van die hibridiese Kobiefontein 
afgelei van !kho- = kalk + -bi-, lokativerende morfeem; dus Kalkplek(fon- 
tein) of Kalkfontein.

Oukoosrante is in slegs een van sy drie lede Afrikaans; die laaste. Die 
Ou- van die naam dui nog op ouderdom, nog op gemoedelikheid; dit is die 
vervorming van Khoekhoen khoa = breek. Die blykbaar hipokoristiese 
-koos- is dit ook nie; dit is van =t=kho = been. Oukoosrante beteken Breek- 
beenrante.

Kousberg laat dalk aan n kledingstuk dink, maar op landkaarte kom die 
naam ook voor as Gousberg en ook as Gouwsberg wat sonder twyfel ’n 
volksetimologiese wanopvatting van die werklike betekenis verraai. Die be
tekenis is Gatsberg.

Ook diername het ’n rol gespeel by die “nuwe” betekenis wat Khoe
khoense plekname aanneem. Aap se Kloof het byvoorbeeld ontstaan uit 
=Tab = riet. Osberg het ook niks met rundervee te make nie; die lid Os- is 
afgelei van =bo-s = smal, en Osberg beteken Smal(bron)berg. Oubees is ’n 
naam wat ook as Afrikaans opgevat word. Eintlik is dit afgelei van 
IKhobes, Kalkfontein.

Ander volksetimologiese aanpassings

Dwaas en Dwaasberg is ook name wat oenskynlik Afrikaans kon gewees 
het. Vir die berg is ook die naam Dwarsberg opgeteken. Dwaas(-) en 
Dwars- is hier volketimologiese aanpassings van die Khoekhoense woord 
T=Goas = modder, klei.

Toe ons vir ’n gewaardeerde medewerker vra waar die naam Grappies 
vandaan kom, antwoord hy “Julie maak nou seker grappies; dis ’n 
Afrikaanse naam!” Eintlik was ons navraag tog geregverdig; Grappies is 
basies ’n Khoekhoense naam, afgelei van Xorabes = graafwaterplek.

Die woord Huis kry ons in ’n aantal plekname soos Huisrivier, Lange
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Huis, Middel Huis, Oude Huis, ensovoorts. Die verklaring is ook aan ons 
voorgehou dat die rivier so genoem is omdat 'n huis naby sy bron gebou is. 
Die naam is egter baie ouer as die huis en het inderdaad niks met enige 
woonplek te doen nie. Dit is aangepas uit Khoekhoens =t=huis = wilger- 
boom.

Indien Kooigas 'n Afrikaanse naam was, sou mens horn kon afvra van 
watter soort gas gepraat word. In werklikheid is ook hierdie naam n aan- 
passing uit Khoekhoens, nl. van =hkhoe- = brakbos, loogbos, soutbos en 
-ga- =  baie; die plek (bron, fontein) (= -s) waar baie braakbosse groei.

Kaprivier en Takkap laat mens dink aan met n by 1 takke van borne kap. 
Die Kap- van Kaprivier en die Tak- van Takkap is egter afgelei van of ver- 
vorm uit =t=ab = riet; die -kap van Takkap is soos Nama !ab = rivier. Inte- 
ressant is dit dat Kaprivier ook 'n ander volksetimologiese naam het, nl. 
Kaaprivier, hoewel hy ver van die Kaap af is.

Sous kon, as na die vorm daarvan gekyk word, 'n Afrikaanse naam 
gewees het. Dit is egter "n aanpassing van die Khoekhoense woord Tsaus 
= puts.

Tunnies en Tunnies van de Draai verwys nie na dames wat met ooms ge- 
troud is of hoe ook al nie. Die name is afgelei van die Khoekhoense woord 
vir bolgif.

Wanneer mens op die naam Oopvlei afkom, kan hy geneig wees om dit 
te wil onderskei van 'n Toevlei, as daar so iets was. Die Oop- is egter aan
gepas uit Uub en verwys na die brak- of soutsmaak van die water. Oopvlei 
beteken Brakvlei.

Voorbeelde van volksetimologiese aanpassing of vervorming in die rig- 
ting van Engels vind ons o.a. by Cheridouws Poort, waar Cheri- nie na die 
kersievrug of iets soortgelyks verwys nie, maar dit is soos Nama tsoari = 
agter. Die Nederlandse of Afrikaanse lid Poort wat na die patroon van 
Engels los geskryf word, is toutologies; -douw- beteken reeds poort.

Nog ’n voorbeeld van Engelse volksetimologisering is Kighreheap, eintlik 
| Hei Igarib = Vaalrivier.

In Neumasis sou ons gemeen het dat die eerste lid. Neu-, Duits was en 
“nuut" beteken het. In werklikheid is dit ook 'n volksetimologiese aanpas
sing, nl. van die Khoekhoense woord !noa = hakskeen.

Die voorafgaande voorbeelde sal kan dien om die proses te verduidelik; 
daar is egter baie ander gevalle van volksetimologiese aanpassing, soos uit 
die Naamlys sal blyk.
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HOOFSTUK 8

SAMEVATTEND EN TERUGSKOUEND

Khoekhoense plekname is onder die oudste plekname in die land. Hulle 1 
kom ook oor ’n groot gebied voor. Die tale waarin hierdie name hul oor
sprong het, word gekenmerk deur klapklanke of suigkonsonante. In party 
sendelingsberigte word tot agt verskillende klapklanke geidentifiseer. 
Vandag ken ons vier. Hierdie suigkonsonante is betekenisonderskeidend, 
of hulle kan dit wees. |Gui beteken byvoorbeeld “een” . =¥Gui, met ’n pa- 
latale schnalz, beteken “baie” , of “vee[". Gui, sonder 'n klapklank, bete
ken “melkbos” , en verwys na Euphorbia spesies.

Op moderne landkaarte word plekname gewoonlik sonder die klapklank- 
tekens geskryf. In geskrifte van voor 1856, toe die ortografering van die 
schnalze gestandaardiseer is, kom plekname of daarsonder voor, of letters, 
syfers of kratsels is aangewend om die klapklanke weer te gee.

Naas die potensieel betekenis-onderskeidende klapklanke wat foneme is, 
word die Khoekhoense tale ook gekenmerk deur toneme wat die betekenis 
kan bemvloed. Woorde wat op presies dieselfde manier gespel word, seifs 
met dieselfde suigkonsonante, kan verskillende betekenisse he as hulle met 
verskillende toonhoogtes uitgespreek word.

Dit sal in elk geval duidelik wees dat dit geen maklike taak is om onder 
sulke omstandighede die juiste spelling van 'n pleknaam vas te stel en om 
die betekenis te agterhaal nie.

Gelukkig is daar hulpmiddels. In geskrifte en op sommige ou landkaarte 
word die klapklanke partymaal aangegee, of die betekenis van die naam. 
Vir die een nog lewehde Khoekhoentaal, naamlik Nama, is daar die 
woordeboeke van Kronlein en Rust wat geraadpleeg kan word. Vir die ou 
Hottentotse dialekte van voor 1815 is daar die publikasie Hottentots van 
die eerste skrywer. Ten slotte kan die tegniek om naamkerngroepe te 
bestudeer, ook genoem word. Aan die hand van al hierdie en soortgelyke 
hulpmiddels word n aanduiding verkry van wat 'n Khoekhoense pleknaam 
moontlik kan beteken. Dit word dan taalkundig aan moderne Nama ge- 
toets.

As voorbeeld kan die naam Kaggakoe geneem word. In sy boek Pioneer 
Travellers of South Africa, bl. 87, skryf prof. V.S. Forbes oor Paterson se 
geselskap: “From Kaggakoe, or from Assegai Bush a mile or two further 
east, they must have ascended the hills to the north, later called the Riet- 
berg” . Talle soortgelyke voorbeelde laat vermoed dat Rietberg 'n vertaling 
van Kaggakoe kan wees. Riet is in Nama =t=a, wat met die eerste lid van 
die naam Kaggakoe, d.w.s. Ka-, ooreenstem. Die lid -ga- is soos Nama 
-xa-, ’n morfeem wat veelvuldigheid aandui. Die laaste lid van Kaggakoe,
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nl. -koe, is soos Nama |ui. “klip" of “berg". Kaggakoe beteken dan letter- 
lik Rietryke Berg, of kortom, Rietberg. So kon taalkundige steun vir ons 
vermoede gevind word deur die ou naam lid vir lid aan Nama te toets.

Nou is dit waar dat daar geleerdes is wat beweer dat ’n pleknaam nie be
tekenis het nie; op die semantiese argumente wil ons nie nou ingaan nie. 
Ons wil egter meen dat hierdie spesifieke soort eiename afgeleide name is 
en dat dit sinvol is om die etimologie daarvan vas te stel. As daar suiwer 
sinchronies probeer word om name te ontleed. kan mens horn soms lelik 
misgis. Goodhouse, Goeiehoop, Koringhuis en Koppies is op die oog af 
gewoon Engelse en Afrikaanse name, sinchronies beskou. Maar in werklik- 
heid is hulle volksetimologiese aanpassings van Khoekhoense name. Good- 
house is Gu-daos, “Skaappoort"; Goeiehoop is vertaal uit Good Hope, wat 
op sy beurt weer 'n aanpassing is van Gnu-daob, uit !Na-daob, “Ver Pad” . 
Koringhuis het ook niks met koring of met huis te doen nie; dit is soos 
Nama !Uri\uis. “Witklip", en verwys na die kwartsriwwe. Koppies sou 
sinchronies kon verwys na tee- of koffiekoppies, na klein hoofde, of na 
bulte of heuwels. Die geograaf sou waarskynlik meen dis laasgenoemde, en 
hy sou horn misgis het. Koppies is ’n volksetimologiese aanpassing van die 
Khoekhoense woord .'awes, “vaalbos", Tarchonanthus camphoratus.

Dit blyk dan dat die vasstelling van die leksikale betekenis van plekname 
'n voorvereiste vir "n sinchroniese beskouing is. Vanuit hierdie standpunt 
kan die sinchroniese beskouing van morfologiese ontleding van plekname 
met ’n groter mate van sekerheid gemaak word.

Khoekhoense plekname bestaan uit twee tipes, nl. simpleksname en 
samegestelde name. Met die term simpleksname word bedoel name wat uit 
’n enkele woord bestaan, bv. INabas, Aris, Aus, Danab. — Renoster, 
Hond, Fontein, Kop. Onder samegestelde word verstaan name wat uit ’n 
spesifieke sowel as ’n generiese term bestaan, 'n grondwoord en ’n beskry
wende woord, soos HJrieis — “Witvlakte” , \Awa\\khaes — “Rooisand", 
Kaggakoe, “Rietberg” .

Slotkomponente

Die meeste plekname van Khoekhoense oorsprong bestaan uit samestel
lings, d.w.s. uit -n generiese en 'n spesifieke term. In sommige gevalle 
stem die samestellende komponente ooreen met die morfologiese struk- 
tuur, maar nie altyd nie.

’n Tipiese kenmerk van simplekse sowel as samegestelde Khoekhoense 
plekname is die genusuitgang -b/-p of -s. Die morfeem -b/-p dui ongeveer 
manlik aan, en -s, vroulik. Dit val saam met die sogenaamde antropomor- 
fiese siening van die Khoekhoen. Berge, riviere, ensovoorts word as 
manlik aangevoel. Fonteine, klowe, damme, panne en so meer, weer vrou
lik. Hierdie morfeem kom by die meeste s.nwe. in Khoekhoens voor. By
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plekname het dit egter naas genusaanduidende funksie ook ’n lokative- 
rende funksie. So kan |Aus “fontein" beteken, maar ook “fonteinplek”.

Die morfeem -b of -p en -s het in sommige plekname weggeval, bv. Kag- 
gakoe en Karatara.

Daar is ook ander lokativerende morfeme in Khoekhoens, soos be/bi, 
se/si, te/ti, re/ri, en dialektiese of streeksvariante daarvan soos bee/see. 
Hierdie morfeme kom tussen die grondwoord en finale -b/-p of -s voor, bv. 
Abbabis, Dgirabib, Gobabeb, Karabes, Chamases, Oamseb, Chausib, 
Daureb en Komtis.

Die morfeem -xa-/-cha- kom in ’n groot persentasie van name voor. Dit 
funksioneer meesal as veelvuldigheidsmorfeem. =t=Achab beteken dan 
“Plek waar baie riete is” , of “Rietryke plek” . Die morfeem -xa- kan egter 
ook ’n adjektiwiese valensie he, soos Afrikaans -lik of -heid.

Sommige lokatiewe morfeme blyk taalrelikte te wees. “Ob” , soos in 
Auob en Nossob, is waarskynlik ’n fluviale suffiks, want dit kom blykbaar 
net in riviername voor. 'n Ander interressante morfeem in hierdie katego- 
rie is -ro-. Gewoonlik kom dit as diminutiefmorfeem voor, maar ons ver- 
moed dat dit in pleknaamkundige verband ’n oronimiese valensie kan he. 
Ons het vasgestel dat ’n groot aantal name wat op die oog af Afrikaans, 
Duits of Engels is, regstreeks uit Khoekhoens vertaal is. As ons dan sien 
dat Amros vandag “Griineberg” is — lam is “groen” , dat Awaros “Rooi
berg” is — |Awa is “rooi” , dat Ariroep “Steenbokkiesberg” is — Ari is 
“steenbok” , dan lyk dit asof -ro- “berg" kan beteken.

Hiermee het ons dan by die volgende groep lokatiewe morfeme gekom, 
naamlik die wat ooreenstem met die generiese term, waar die generiese 
term vandag nog leksikale waarde het. Name van riviere bevat byvoor- 
beeld die woord lab = “rivier” , bv. Hamab; Aroab, Arasab.

Deur ’n ontleding van generiese terme te maak, is vasgestel dat hulle 
meesal verwys na verheffinge en glooiinge van die bodem, na die aanwe
sigheid van water, na bepaalde plant- en diersoorte. ’n Interessante ver- 
skynsel is dat die generiese term minder in Khoekhoense plekname voor- 
kom as wat in byvoorbeeld Engels of Afrikaans die geval sou wees. Die 
rede daarvoor is dat Khoekhoens lokativerende morfeme gebruik wat die 
Blanke tale nie het nie. In Engels of Afrikaans is dit soms nodig om die 
geografiese term as pleknaamkomponent in te sluit, bv. Drakensberg, 
Vais rivier. In Khoekhoens sal met ’n -b (vir riviername) volstaan kan 
word.

Antropomorfiese Siening

Die Khoekhoen het ’n soort antropomorfiese siening van die natuur gehad. 
In Afrikaans het ons dit ook in ’n mate. Ons verwys byvoorbeeld na ’n 
waterbron as ’n oog, of na ’n heuwel as ’n kop. Ons ken ook ’n bergrug en 
n bergneus, ook ’n nek.
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By die Khoekhoen gaan dit egter heelwat verder, soos ons kan sien as 
ons na die generiese terme in hul plekname kyk. Hulle sien baie geogra- 
fiese kentekens as liggaamsdele aan. Dis gewoonlik die vorm of voorkoms 
van 'n kenteken wat hulle aan 'n liggaamsdeel herinner.

’n Wateropening, bron of fontein sien hulle as 'n oog. mu, bv. Keimoes, 
Awamus (Grooioog, Rooioog): of mond. am, bv. Aroams, (Aro- 
boom-mond), Huams (Grondmond). Huniam (Witgatboommond).

’n Rivier word weer gesien as 'n keel, 'n afvoerkanaal. So kry ons 
Nudom (Swartkeel). Uridom (Witkeel), Goadom (Modderkeel).

Soos ons, sien ook die Khoekhoen 'n berg of heuwel as 'n kop. dana, 
tana, bv. Gamtanas, Nawaptana en Uridanab. Gamtanas beteken "Water- 
kop”, Nawaptana, “renosterkop" en Uridanab, “Witkop".

Voorkop kom voor in Guchab wat "Voorkopryk" beteken, en agterkop, 
noro, in Gonorobaus, “Spitskopfontein", en Urinorob.

’n Bergpunt word gesien as 'n neus, bv. Amguis “Groenneus". Naguib, 
“Swartneus".

'n Vlakte lyk vir die Khoekhoen blykbaar soos n gesig, “eis” . in 
moderne spelling “ais” . Dit sien ons in name soos Tsarachaeibis, "Stof- 
bakkies” , Daichaeibis, “Melkbakkies", Urieis, “Witvlakte” .

’n Pan word as 'n maag gesien. bv. "Brulmaag", Gamnab, en Hainabis, 
“Vaalpensplek".

Dit is dan die inees opvallende voorbeelde van antropomorfisering. 

Aanvangskomponente

Tot dusver het ons gekyk na die slot- of uitgangskomponente van 
Khoekhoense plekname. As ons nou na die aanvangskomponente kyk, 
vind ons ’n ander patroon.

Verreweg die meeste aanvangsdele is beskrywend. Die beskrywing kan 
op hoedanigheid slaan, soos in die geval van Kukoi. Orotsaub, Tarakhoes, 
rdkpektiewelik “Ryk of vermoende mens", “Ouputs” en ' ‘Besondermeid".

Kleur speel 'n groot rol in aanvangsdele, soos Awaros, Abachab, en 
Abadobesep, van awa, “rooi"; Amgamros, Amguis en Amros, van lam = 
“groen"; Gaibes en Kaitsub, van Ikae = "donker"; Ganigub en Ganikei; 
||gan/ = “bont” .

Blou is in Nama =¥hoa. Name wat op hierdie kleurindruk berus, is o.a. 
Hoab, Hoasab en Hoatsoub. So is daar ook Xhoekhoense plekname wat 
die kleure blink, bruin, geel, skimmel, swart, vaal, en wit beliggaam. Party- 
maal slaan die kleure op die gesteldheid van die bodem, soos in ,'Uri/uis, 
“witklip” , of die Koerisberge, wat albei na kwarts verwys.

In sommige gevalle het ons te doen met oordragtelike betekenis. Keimas 
beteken letterlik “Vuurstaan" of “Vuurplek". maar in die naamkerngroep 
waartoe dit behoort, vind ons dat Keimasmund en Rooimond naasmekaar
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voorkom. Hier is die woord “vuur” , in die vorm Kei, gebruik om die rooi 
kleur van die bodem uit te druk. Dit vind ons ook by Keimoe, “Rooi 
oog” , waar die verwysing na ’n fontein in rooi grond is.

Benewens die kleur-name vind ons ook ander beskrywende komponente 
as aanvangsdele van name, soos vorm (spits, lank, breed), omvang (groot, 
klein), en voorkoms (mooi, lelik).

Sommige aanvangskomponente van Khoekhoense plekname dui op 
diersoorte. Dit sou ons inderdaad verwag het, want diere het uiteraard 'n 
groot rol in hulle lewens gespeel. In Nababeep en Nawaptana is die renos- 
ter vernoem, die !nawa. Die olifant vind ons weer terug in Choaberib, 
Choachas en Goab. Xam , “leeu” , kom voor in name soos Chamais, 
Gamka en Gamdaos. Na die jakkals, |giri, is Giribes, Girichas, en Girina- 
ris vernoem.

So is daar Khoekhoense plekname afgelei van die hartbees, die luiperd, 
die kameelperd, die koedoe; ook na mak diere en reptiele en voels; hierdie 
motiewe kom veral as aanvangskomponente van die name voor.

Ook plantname vorm in baie samegestelde name die spesifieke term wat 
die generiese term nader omskryf. Ganaams beteken byvoorbeeld “ka- 
meeldoringboomfontein” ; dit dui die fontein aan waar kameeldorings voor
kom. Die swartebbenhoutboom. Euclea Pseudebenus, in Nama tsawi, 
figureer in name soos Tsawisis, Sabidas en Tsabichas. Die abiekwaboom of 
dabbie, die wildeolyf, wildevy, wildelemoendoring, allerlei borne en 
struike, veldplante, knolgewasse, grassoorte; hierdie plantsoorte kom as 
aanvangskomponente van Khoekhoense plekname voor.

Deur die etimologie van die name vas te stel, vind ons soms woorde wat 
andersins heeltemal vergete geraak het, soos “watergras” in Omnoupdous, 
Spaansriet in Guerna.

Taalkontak

As gevolg van taalkontak kom 'n aantal hibridiese name voor. Twee 
groepe kan onderskei word, nl. die waar die Khoekhoense deel as aan- 
vangskomponent aangetref word, en die waar dit die slotdeel vorm. So is 
daar Gross-Gunichas, Alt-Haribes, Nord-Kub, waar ’n Duitse komponent 
voorafgaan. As voorbeelde waar Afrikaans as eerste deel voorkom, kan 
genoem word Bo-Dabeep, Klein-Aub, Groot-Daberas en Langka.

Maar wat opvallend is, is dat in verreweg die meeste gevalle die 
Afrikaanse, Engelse of Duitse deel van hibridiese vorms na die Khoe
khoens voorkom, bv. Hardapdam, Arutal, Annawood, Brinas Mountains, 
Swakopmund, Erosberge, Gamkarivier, ensovoorts. Hieruit kan afgelei 
word dat die behoefte deur die Blanke gevoel word om die geografiese 
kenteken waarop die naam betrekking het, in die naam self op te neem. 
Partymaal lei dit tot toutologiese vorme, soos in Cheridouwspoort en Kra-
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kadouskloof waar dao-(s) reeds “poort” of “kloof” beteken. of soos in Ha- 
mabrivier, Auobrivier, Tarkarivier en Keiskammarivier, waar die fluviale 
morfeem reeds in die Khoekhoense komponent teenwoordig is.

Feitlik alle Khoekhoense plekname is as gevolg van taalkontak vervorm 
of aangepas. Soms is dit deur net die weglating van die klapklanke, soms is 
die aanpassing of vervorming baie ingrypend.

Name of morfeme kan fonologies, grafemies of ortografies, en semanties 
aangepas word. Ons het reeds die gevalle van Koringhuis, Koppies, Good 
Hope en Goodhouse genoem. 'n Ander voorbeeld is Huisrivier. Huis- het 
’n heeltemal ander uitspraak, spelling en betekenis as =t=huis, die Khoe
khoense woord waarvan dit ’n aanpassing is. =bHuis beteken “wilger” ; 
Huisrivier beteken dus “Wilgerivier” .

The Coombs het 'n Engelse voorkoms. Ons weet nie wat Coombs sou 
beteken nie, maar wat wel vasgestel is, is dat dit afgelei is van IGoms, 
“olienhoutboom”.

Ten slotte wil ons graag die aandag vestig op vertaalde name. Daar is 
talle en talle name wat regstreeks uit Khoekhoens vertaal is. Ons noem 
sommiges:

Vaalrivier, Valsrivier, Modderrivier,. Hartsrivier, Visrivier, Bakrivier, 
Hartbeesrivier, Spoegrivier, Katrivier, Olifantsrivier, Buffelsrivier; Brand- 
berg, Dooms, Grootfontein, Kalkfontein, Springbok en Stampriet.

Die invloed van Khoekhoens op ons plekname is dan baie groter as wat 
ons aanvanklik vermoed het. In die drie dele van Toponymica Hottentotica 
het ons bykans 5 000 name verklaar. Daar bly nog baie oor wat nog nie 
verklaar kon word nie en, soos genoem, is letterlik duisende plek- en 
plaasname regstreeks uit Khoekhoens vertaal.
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HOE OM DIE INSKRYWING VAN DIE PLEKNAME TE LEES

Daar is volgens die normale patroon vier dele vir elke naam.
1. Die naam en sy ligging. Die naam verskyn in swart en vet hoofletters 
aan die kop as een woord, ook in die geval van Namaname wat meerledig 
is. Direk daarop volg die ligging, bestaande uit 'n hoofletter (B vir Bot
swana, K vir Kaapland, O vir Oranje-Vrystaat, S vir Suidwes-Afrika en T 
vir Transvaal) en vier syfers, waarvan die eerste twee syfers se wat die 
breedtegraad is, en die laaste paar wat die lengtegraad is, beginnende by 
die noordwestelike hoek van hulle kruising. Die bedoelde vierkant word in 
vier gelyke kwarte gesny, genoem A, B, C en D, wat die eerste hoofletter 
na die syfers iS, en elkeen van die letters se blok word nogeens in vier ver- 
deel, wat die tweede hoofletter lokaliseer. Die letters word ook telkens 
van die noordwestelike hoek toegeken. As daar voor die pleknaam n krui- 
sie staan, wil dit se dat die naam in een van die twee vorige dele bespreek 
is, en dat daar nou 'n aanvulling daarby kom. Indien na die graadvierkant 
nog iets bygeskryf is, dan sal die aard van die mededeling sonder meer dui- 
delik wees (bv. dat die Namanaam onder bespreking vandag in sy ver- 
taalde vorm voortleef). Vir die gerief van die belangstellende word twee 
kaarte agter in die boek opgeneem om n gegewe plek makliker te lokali
seer volgens sy graadvierkant.
2. Die bronvermelding. Dit volg die skema van: Wie? (d.w.s. wie die segs- 
man/skrywer is); Wanneer? (datum van ondervraging, van reis of van ge- 
skrif. ens.); Waar? (is dit ’n boek, 'n manuskrip, 'n landkaart, 'n vraelys 
wat ingevul is; 'n brief, 'n gesprek wat gevoer is, ens.); Wat? (die aanha- 
ling). Die direkte woorde (geskrewe of gesproke) word altyd in aanhalings- 
tekens gegee (binne-aanhalings met n enkele apostroof voor en agter). As 
die aanhaling uit 'n boek/tydskrif kom en die bron is klaarblyklik "n afkor- 
ting, kyk vir daardie afkorting in die lys van “Afkortings” voor in hierdie 
boekdeel. Die soort afkorting kan verder nageslaan word in die afdeling 
“Bibliografie” wat die besonderhede in die gewone volgorde vermeld.
3. Die bespreking. Hierdie gedeelte word daardeur gemarkeer dat geen 
reels ingekeep is nie.
4. Moderne spelling van die pleknaam. In party gevalle word die pleknaam 
aan die regterhandse hoek onderaan die bespreking tussen vierkanthakies 
volgens die moderne ortografie aangegee. Die werk is vir ons welwil- 
lend deur mnr J. Boois van die Inboorlingtaalburo te Windhoek gedoen. 
As daar agter die naam 'n enkele sterretjie staan, vereenselwig mnr Boois 
horn ook met die afleiding, twee sterretjies wil se dat hy die spelling net 
gemoderniseer het volgens afleiding.

Hieraan word toegevoeg dat in die kopstuk die suigkonsonante nie ge-
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skryf word nie, in ooreenstemming met die gebruik wat in die amptelike 
spelling toegepas is, altans tot hiertoe.

As name in die kopstuk tussen vierkanthakies geplaas is, dan word daar- 
mee aangedui dat daardie name nie Khoekhoens is nie. Nie-Khoekhoense 
woorddele, bv. vir uitgange soos -berg, -rivier, -vlei ens. in hibridiese 
name, word tussen ronde hakies geplaas.

Die koppelteken: Waar in die bespreking verwys word na die eerste 
komponent van ’n saamgestelde pleknaam soos dit in die kopstuk voor
kom, word die koppelteken na die bedoelde lid geplaas. As by ’n driele- 
dige naam die middelste komponent onder bespreking is, word koppelte- 
kens voor en ook agter die deel geplaas, bv. Kamdebo se middellid word 
-de- om horn te stel teenoor die Kam- en die -bo. Indien daar oor die laaste 
komponent van ’n twee- of meerledige pleknaam gepraat word, kry hy ’n 
koppelteken vooraan, en in sommige gevalle ook agteraan. Sulke gevalle 
kan die wees waar die pleknaam uitgaan op ’n -b (-p) of ’n -s, nl. in die 
meeste gevalle van die soort. Daar is ’n keuse tussen ’n -b of ’n -s volgens 
die eise van die benoeming van die bepaalde plek. Die koppelteken is hier 
eerder ’n skeidingsteken. Dit hou die grondwoord oop van sy gelede ele
ment. Daar kan dan meer aandag gegee word aan die funksie van die 
genusteken binne die verband van die benoeming van daardie plek.
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AAP(SEKLOOF) K 3221 CC/CD

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3222 Sutherland “Aapsekloof” .

Die “Aapsekloof” is ’n nie-standhoudende rivier wat net suid van 
“Boesmanskop” ontspring en dan ongeveer ooswaarts loop om met die 
“Steenkampsrivier” saam te vloei. Die “Aapsekloof” korreleer presies met 
die ooreenstemmende Topografiese kaart 1973 se “Ab se Kloof” . Hierdie 
ab is nie ’n aap nie, of anders uitgedruk. die aap is nie ’n ab nie. Ons 
meen “aap” en “ab” is albei volksetimologiese aanpassings van ’n Khoe- 
khoense woord. Die Khoekhoense woord is =bab = “riet” (Kr.-R. 1969 
NW 32). Dit kan ons vasstel op grond van die toponimiese kerngroep 
daar. “Aapsekloof” ontspring op die plaas “Rietpoort” nr Wor. Q. 13-20. 
Ten suide van en aangrensend aan “Rietpoort" is “Riethoek" nr 
8353/1951. Op die genoemde Topografiese kaart kom hier ook die naam 
“Ouriet” voor. Ons meen op grond van die topografiese en taalkundige 
konjunksie van die name dat die komponent “riet” in die name “Riet
poort” , “Riethoek” en “Ouriet” vertaal is uit Khoekhoens “ T ab” en dat 
“Aap” en “Ab” volksetimologiese aanpassings van dieselfde woord is.

AAS S 2215 BD (alternatiewe naam vir Anawood)

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “Anawoud = |A|as. In
formant Thimoteus |Hara=t=gaeb. Plek in onmiddellike nabyheid van Ot- 
jimbingwe, tussen lUbugos en |Huises” .

Ons gee die graadvierkant van Anawood, deur die Afrikaanssprekende 
Damara aangegee as Anawoud. Kyk ook TH A* 191. Met Kr.-R. 1969 
NW 9 as gids kan die betekenis wees soos |a-|a “nassen, benetzen” , en 
met die -s van die fern. sing, as lokatief, die “Plek van benatting” , so on
geveer die “Plek waar water gelei word”.

[ | A  | as]

+ AASCOE K 3325 BC (ou naam van Geelhouteboom)

Hierdie naam kom, sover ons kon vasstel, nerens elders voor nie. Vir 
aanhaling uit Gordon en tentatiewe bespreking kyk TH A* 155. Volgens 
Gordon se beskrywing kon ons vasstel dat sy Aascoe die huidige plaas 
Geelhouteboom nr Uit. Q. 4-111, dist. Kirkwood, kan wees. Die inlandse
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naam het verdwyn maar lewe in sy vertaalde vorm voort. Die verdwene ou 
naam bewaar ook die boomnaam wat ons ook nerens elders gedokumen- 
teerd gekry het nie.

ABABES(RIVIER) S 2215 BA

Topografiese kaart 1965 spesiale vel Walvisbaai “Ababesrivier” .

Die Ababesrivier is 'n nie-standhoudende rivier wat oor die plaas Abbabis 
nr 70, dist. Karibib, loop. Ons meen dit moet op dieselfde manier as die 
plaasnaam verklaar word, nl. soos Nama |awa, |aba = “rooi” (Rust 1960 
DNW 50) plus die lokatiefformans -be-s, die slot-s synde die uitgang van 
die fern. sing.

ABAGOWA S 2218 (ou naam van Rooiduin)

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “Rooiduin is vroeer genoem 
| Aba|gowa”.

Pleknaam wat nie plaasnaam geword het nie. Die melding is in antwoord 
op die vraag of daar in Gobabis-distrik plekke is wat vroeer 'n Khoek
hoense naam gehad het maar wat vandag vertaal is. Soos Nama |aba of 
|awa = rooi, en |gowa- = duin (Rust 1960 DNW 50 en 15 resp.)

[| Awa|gowab*]

ABAHARAS S 2218 AA (ou naam van Rooikraal)

Kariseb E 1977 Oud-sersant Gesprek “Rooikraal is vroeer genoem |A- 
balharas” .

Rooikraal is plaas nr 111, westelik van Witvley (en dus van Gobabis); dit 
is nie ver van die plaas “Rooigrond” af gelee nie. Ook hierdie voorbeeld is 
genoem spesifiek in antwoord op ons vraag of daar in Gobabis-distrik plase 
is wat vandag name het wat uit Khoekhoens vertaal is. Vgl. Nama |aba, 
ook |awa = rooi, en lhara- = kraal (Rust 1960 DNW 50 en 36 resp.) Die 
beginpunt was moontlik 'n fontein, soos die -s van die fern. sing, ons in 
sulke gevalle laat vermoed.

[|Awa!haras*]

ABAHOMI S 2218 (ou naam van Rooibult)

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “Rooibult het ons eers 
genoem |Aba-!homi” .
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Soos Nama |aba of |awa = rooi, en !hommi = berg, bult (Rust 1960 DNW 
50 en 10 resp.) Die res van die opmerkinge onder ABAGOWA geld ook 
hier.

[ | Awalhommi]

ABAHUB S 2218 AB (ou naam van Rooigrond)

Kariseb E 1977 Oud-sersant Gesprek “Rooigrond se ou naam was |A- 
balhub” .

Die plaas le noordwes van Gobabis. Dit is op spesiale navraag of plase met 
Europese name nie soms uit Khoekhoens vertaal is nie dat oud-sersant 
Elias Kariseb onder andere die ou naam gegee het van Rooigrond nr 144 
wat eertyds was soos in Nama |aba (|awa) = rooi, en !hu-b = grond (Rust 
1960 DNW 50 en 18 s.v. Erde).

[| Awalhub]

ABANSUIP K 2817 CD (nou Rooiberg)

Sensuskaart 1891 “Tc.Abans Tc. Uip Roode Klip’’, en daaronder “Re
ported Road” .

Op die Topografiese reeks 1974 vel 2816 Alexander Bay is die berg presies 
te korreleer met die huidige Rooiberg, 933 meter hoog, daarop baken 34; 
dit le noordoos van Eksteenfontein. Die sensuskaart gee die ou Khoe- 
khoense, en daarnaas die Afrikaanse naam aan, lg. ’n regstreekse vertaling 
van e.g. Die Tc. stel telkens die dentale klap voor, in Nama vandag |Awa- 
|ui-b, letterlik “Die berg (7Ui-b, met die -b van die ml. ekv. hier as indeks 
van die bergnaam, by |ui-s = klip) wat rooi (|awa, met wisseling van -b- en 
-w- wat gewoon is, vgl. 5 B 1 in TH A 43) is” , nl. weens die skynsel. Die 
toevoeging “reported road” by die sensuskaart gee terloops 'n aanduiding 
van hoe ontoeganklik die gebied destyds nog was, veral hier in die Rich- 
tersveld. Die inlandse naam het in onbruik geraak. Die “bindings -s” 
tussen die Khoekhoense komponente is ongewoon. Vgl. ook AWAUIP in 
TH A 258 wat dieselfde beteken maar wat 'n ander berg is, en AWAOUIS 
aldaar 158 wat dieselfde plek is met 'n effens ander spelling.

[|Awa|uib]

ABAQUA K 2520 CA

Opmeting 1955 “Abu Qua, ’n kop 205 myl [330 km] noordnoordwes [van 
Upington], naam van ’n kop, uit Hottentots, beteken ‘Eier van ’n vol- 
struis'.”

151



Inligting deur die polisie ingewin. PNK het weer navraag laat doen oor die 
uitspraak, en toe antwoord die polisie woordeliks; “Abukwa is die spelling 
wat die naaste en die beste aan die uitspraak pas” . Hierdie uitspraak het 
waarskynlik ’n Namakenner by Abu- laat dink aan ’n (volstruis)eier, in 
Nama (|ami-)!uwu-s (Rust 1960 DNW 60). Die verklaring is egter ver- 
keerd, ook sy grondslag. Tussen 1918 en 1921 is die plase opgemeet in 
hierdie, die noordelikste deel van Gordonia, ons grootste distrik. Die kop 
le op die plaas wat daar geregistreer is as “Aba Qua" nr B 257/1919 (nie 
Ab-u- nie!). Noordoos van horn le aangrensend “Urip Qua” (nr B 
4312/1920), en suidoos van horn le, ook aangrensend, “Nu Quap” nr 
235/1919. A1 drie het duidelik kleurname voor die slotlid Qua, wat op sy 
beurt ooreenstem met Nama !goa- = “Einsenkung” (Kr.-R. 1969 NW 
125), d.w.s. holte, kuil, of (soos by Afrikaanse plaasname hierlanges voor- 
kom) kolk. Die “insinking” word ook toegepas op die langwerpige laagte 
tussen twee gelyklopende duine wat bekend is as 'n "straat” , vgl. die segs- 
man by NUGUAP. Aba Qua (Nama |Aba!goa-) = “ Rooikolk." soos Urip 
Qua, (Nama !Uri!goa-) = “Witkolk” en Nu Quap (Nama =t=Nu!goab) = 
“Swartkolk” . Hulle le almal in die Nasionale Gemsbokpark, en wes van 
die Nossobrivier. Vgl. ook KAMQUA ( = “Groenkolk") in hierdie deel. 
As daar geen water by die plekke is wat deur die naam gedek word nie, 
dan moet die lid -Qua liewer vertaal word met “straat” . maar dit kan bes 
plaaslik beoordeel word.

ABASCVAP, ABBAKWAP K 2817 AA (ou naam van Rooilepel) 

Sensuskaart 1891 “Roode Kop or Tn.Abascvap” .
Opmeting 1950 “Rooilepel, oosnoordoos van Peilkop. Naam van ’n klein 

kop. Die kop het die fatsoen van ’n lepel. In Hotnots is dit Abbakwap, 
die naam vir ’n lepelvormige kop. Gelee op die plaas De Hoop. Inlig
ting van mnr PL Avenant wat daarop woon”.

Ook op kaarte van Veillet e.a. Die “Hollandse” naam staan voorop, sodat 
mens kan aflei dat die inheemse naam in 1891 reeds aan die verdwyn was. 
Die “Hollandse” naam is nie 'n goeie vertaling van die tweede komponent 
nie, wel van die eerste lid: Aba(s)- is soos Nama |awa of |aba = rooi - die 
dentale | word deur die landmeter geskryf Tn. Die moderne kaarte gee op 
hierdie punt die Afrikaanse naam aan as “Rooilepel” , vgl. o.a. Topo-ka- 
dastrale reeks 1966 vel 2816 Alexander Bay. Lepel is in Nama 11goa-b 
(Rust 1960 DNW 40) wat ooreenkom met die spelling -cva-p van die 
landmeter. Die -p, ml. ekv., indiseer hier "n bergnaam. “Rooilepel” is dus 
letterlik vertaal uit die ou Khoekhoense naam. Hoe die lepel hierby betrek 
word, word vertel deur Opmeting. Die benoeming berus op n gelykenis. 
Amper regoor, oorkant die Oranjerivier, le op S 2816 BA, dus in Suidwes- 
Afrika, nog ’n “Rooilepel” , nou in die Shakalberg. Maar ons Rooilepel is
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aan die Kaapse kant, aan die westelike oewerkant, en noord van die 
groter, hoer “Rooiberg” met 'n landmetersbaken nr 33 daarop. Rooiberg 
is moontlik ook 'n vertaling. Onthou moet word dat tot op die huidige dag 
die Richtersveld 'n woongebied van die Kleurlinge is en grotendeels deur 
hulle self bestuur word.

[| Awa| |goab]

+ ABBABIS S 2215 BA

In TH A* 159 het ons die mening uitgespreek dat die grondwoord van die 
naam Abbabis soos Nama |aba, |awa = “rooi” is. Nou vind ons ook topo
grafiese steun vir die verklaring. Op of net oorkant die noordwestelike 
grens van die plaas Abbabis is “Rooiberg” . Die plaas “Navachab” begrens 
Abbabis aan die noorde en noordweste, en op sy oostelike punt is nog "n 
“Rooiberg” . Dit lyk dan asof ons hier met 'n naamkerngroep of “cluster" 
te make het wat uit die name Abbabis, Navachab, Rooiberg en (’n 
tweede) Rooiberg bestaan, en waar die Afrikaanse naam semanties ’n ver
band met die Khoekhoense naam het, moontlik ’n (gedeeltelike) vertaling 
daarvan is. Die tweede komponent van Abbabis, nl. -bi-s, is, soos ook in 
TH A* alw. aangedui, ’n plekbenoemende morfeem. Vgl. ook + NAVA
CHAB

[| Awabes**]

+ ABBABIS S 2316 CC

Moritz W 1972 Ababis 3 “Ababis...so heisst noch heute die Farm am 
Rande der Namib am Tsondabrivier. Ababis nannten die Nama diese 
Wasserstelle, denn abas ist die Kiirbisflasche oder Kalebasse. Einen 
tiefen Schlot hat das Rivier in das Kalkglomerat hineingefressen, der 
sich dann zum Bauch der Kalebasse tief und rund ausweitet...Die offene 
Wasserstelle wird auch heute noch ‘Kalebasse’ genannt..."

Hierdie toevoeging word gegee omdat dit 'n ander motivering van die 
plaasnaam bied, nl. dat die watergat die vorm van 'n kalbas het, en dat die 
naam toe oorgedra is op die plaas. Dit is 'n verklaring wat ook steun kry 
uit die ou benoeming van “Kromkalbas” , vgl. die mededelings van mnr 
Voigt, die eienaar, in A* s.v. Pastor Moritz haal uit bronne en kaarte nog 
aan dat die plaasnaam ook as ‘Awabes’ opgeteken is. Op die landmeter- 
generaal 1972 se kaart is die spelling ‘Abbabis’, soos die inskrywing by 
ons. ’n Tekening van die bedoelde kalbassoort verskyn op die voorblad 
van pastor Moritz se boekie.

[Awabes*]
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ABBAHEIGAS(KOP), AW AHAIGAS(KOP) K 291-8 AC

Topografiese reeks 1975 vel 2918 Pofadder "Abbaheigaskop".

Op die ooreenstemmende kadastrale vel 1966 is die kop ingeteken maar 
sonder sy naam. n Wisselspelling kom voor op vel 2918 AC Kontorogab 
1970 skaal 1:50 000, nl. "Awahaixaskop", 3 412 meter bo seespieel. met 
intervokaliese -w- teenoor -bb-, en met -ai- teenoor -ei-. Letterlik sou 
mens “Awa/Abba-hei/hai-” kan vertaal met “Rooihout/Rooibos” , soos 
Nama |awa = rooi (vgl. Rust 1960 DNW 50) en -hei- of -hai- = "der 
Baum, der Busch" (Kr.-R. 1969 NW 176). Ons meen "Rooibos/Rooihout” 
is verantwoordbaar as ons die tegniek van die “verlore sleutel" toepas en 
na die name in die onmiddellike omgewing kyk. Net suidwes van Awahai- 
gaskop le “Peperbosbank", d.w.s. teenoor “Rooibos(kop)” le “Peper- 
bos(bank)” , waar hei-/hai- en -bos gelyk aanmekaar gestel word. As daar 
’n verdere verband tussen die Khoekhoense Awahai- en die Afrikaanse Pe- 
perbos- is, dan, volgens die gewone patroon van naamgewing t.o.v. die ge- 
noemde tegniek, sal die Afrikaanse Peperbos- die inlandse Awahai- ver- 
taal. In ons bronne is die inlandse naam vir die peperboom nie voorradig 
nie. Maar bekend is die feit dat die peperboom, die Schinus molle (Smith 
1966 CNSAP 366), ’n koeelronde steenvruggie dra, wat rooi is wanneer die 
bessies ryp is, en wat in trossies die hele groenbeblaarde boom opvallend 
rooi vol hang. Dat die uitlandse boom wat in droe dele so goed aard, die 
naam van “rooibos” sal kry, lyk verstaanbaar. Ons meen dat die Khoe
khoense naam vir die peperboom in hierdie streke van Steinkopf (Awahai- 
gaskop le in die Steinkopfreservaat) die “abbaheis/awahais” is. Die naam- 
kunde gee met hierdie woord nog 'n bydrae aan die woordeboek. Om dan 
saam te vat: die tussenstuk -ga- is die gewone hoeveelheidsuffiks vir “volop 
aan, baie” , hier naamlik aan "peperbome", |aba, |awa = rooi, en hei-, 
tans hai-, beteken hier "bos” , met die samestelling “rooibos" hier die 
naam vir “peperbos” , eintlik vir “peperboom”, ’n boomsoort wat aanlei- 
ding gegee het tot die naam van die kop wes van Kontorogab. Die fern, 
sing, -s (na die -ga-) is lokatief. Die “Plek ( -s) waar daar baie ( -xa-) pe
perbome (|awahei-) is/was”. Krenz FK 1979 Boer deel nog mee dat hy 
“ |abbahais” ken as ’n “rotliche, buschige Pflanze (auch |abba-hus ge- 
nannt)” wat. net soos die |hai-hais, 'n "fahle, pilzblattrige Pflanze, als Par- 
fiimpuder gebraucht” , dikwels in Namaliedere besing word. Of daar ’n ver
band tussen die genoemde, klankverwante boomsoort by Krenz is en die 
soort van ons pleknaam, is nie uitgemaak nie, maar indien wel. is die me- 
dedeling van belang.

[| Awahaixas]

ABEAM, ABIAM K 2720 CB

Farini 1885 Through the Kalahari Desert 381 “That night we arrived at



K’Abiam Pool, a large lake,...with large islands in it” . (Met foto). 
Veillet s.j. kaart “Abiam, Village” . Dies. “Abiam Kop”, albei op 2720 

CB; en verskeie ander inskrywings op kaarte, soos nog by bv. Schultze 
1904-5, sonts met miswysings soos by Kiepert 1893 op 2719 DB. 

Engelbrecht SJ 1925 Hg 29 5 1925 31 "Abiam (lAbiant) = loer by die 
poort [!abi] = loer, en ams = poort of mond]. Die plek het sy naam 
gekry gedurende 'n jag toe ’n klompie Hottentotte by 'n poort hier 
tussen die duine geloer het vir wild” .

Van Vreeden 1961 Oorsprong 153 “Gordonia, plaas noordoos van Na- 
kop...Farani 1886 K’abeam...Twee verklarings: Wolbek; Loerpoort. Lg. 
nie van toepassing nie... Dus: Abeam = wolbek..."

Cornelissen AK 1977 Geoloog Gesprek op band "Daar in Namakwaland 
het ek dikwels gesien hoedat die donkies water grawe. Hulle grawe mos 
nie tot in die watervlak nie, hulle grawe net bo-op, tot die water nou 
daar is. Dan staan wag hulle ’n bietjie, dan suip hulle... Ek het 'n ou 
ondervra, toe se hy vir my dis die plek van die gebraaide kop. Opkom, 
jy gaan mos op. Op is tog die hoogste gedeelte van die dier, dis tog sy 
kop. Omdat ek in Namakwaland te veel gesien het hoedat die diere suip 
en water grawe, was dit vir my honderd persent korrek. So 'n ou donkie 
of sebra drink dan so 'n bietjie, dan tel hy sy kop op en wag so ’n bie
tjie... opkom en wag, opkom en wag...”

Boois J 1979 Taalassistent Rondvraag “Abeam: !api = hardloop; ams = 
mond, poort ens. !Api-ams = Hardloopmond/poort” .

Abeam, so gespel, is vandag die naam van plaas B 4320/1895; dit le op die 
pad van Upington na Huniput (Noenieput). Die groot pan wat Farini (die 
Amerikaanse ekstrovert William Leonard Hunt uit New York wat vir horn 
die naam van Gilarmi A Farini toegeeien het) in sy boek aandui as 
“K'Abiam Pool” , verskyn later op kaarte as "Albion Pan", ’n Mens ver- 
moed dat Albion 'n vervorming sal wees van Abeam, ingegee deur be- 
paalde patriotiese dryfvere. Op Veillet se kaart is daar ook ’n Abiamkop, 
maar op die kaart van die Topografiese reeks 1968 vel 2720 Huniput is 
daar geen berge daar nie. AJ Clement 1967 The Kalahari and its lost city 
vertel herhaaldelik dat 'n duinhoop daar 'n “berg" genoem word, en die 
leegte tussen die permanente duine 'n "straat". Veillet se kaart benoem 
wel so ’n duintop waarvandaan die omgewing bespied kan word. Die 
boeiende verklaring van mnr Cornelissen is moeiliker waar te maak uit ons 
taalmateriaal, die van mnr Engelbrecht is egter oortuigend daarmee te ver- 
soen. Ons meen m.a.w. dat Engelbrecht se verklaring ook hierdie keer 
weer die juiste is. Farini (en nie Farani nie, soos by Van Vreeden) het dui- 
delik die vorm met suigkonsonant gehoor, verteenwoordig deur sy K". Die 
grondwoord sluit aan by Nama !awi = “bespionieren” (Rust 1960 DNW 
58), “belauern” (Kr.-R. 1969 NW 31), met die bekende variasie van -w- en



-b- (Awi + am vs. Abi + am); die slotlid is -am- = mond, oordragtelik 
ook waterplek, fontein, Nama am-s. By mnr Engelbrecht se verhaal kan 
mens jou goed voorstel hoe op wild geloer is wat juis na die pan vir laafnis 
gekom het. Mnr Boois se verklaring, pas ontvang, stel nog n moontlikheid 
aan die orde, maar dit kom ons voor dat die plaaslike man (mnr Engel
brecht) hier die beste gids is.

[!Awi-ams**j

ABEEP K 2816 DB (ou naam van Grootberg)

Sensuskaart 1891 “Tn.Abeep or Plat Berg”.

Gelee wes van Doornpoort, nog in die groot elmboog van die Oranjerivier 
net voor sy uitmonding. Dit korreleer met die huidige Grootberg waarop 
landmetersbaken 14 staan. Die Tn. stel die suigklap voor; die -p vir die ml. 
ekv. is hier die gewone indeks van ’n bergnaam. “Platberg" vertaal wel die 
Khoekhoense naam wat dan, meen ons, soos Nama Thawa- = “platt” 
(Rust 1960 DNW 48) sal wees, met die wisseling -b- en -w- wat normaal is, 
en die wisseling -ee- en -a- wat ook veelvuldig voorkom. Die ou name 
Tn.Abeep (=EHaweb naas =PHawab) en sy vertaling in Afrikaans het albei 
verdwyn en is vervang deur die huidige Grootberg.

-I- ABENAB S 1918 AC

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Dit 
is !Aba!ab, ‘Ryplaas’. Daar is mos ’n rivier daarso. !Ab is 'rivier'. ‘Ryri- 
vier’.”

In TH A* is verskeie verklarings genoem van uiteenlopende aard, een 
daarvan (nl. “Klimrivier” , Nama lAwalab) sluit goed aan by wat mnr Xa
regeb en sy span geantwoord het. Daarby gebruik hulle dieselfde suig- 
klapklanke as wat in ons oudste dokumentasie (1904) gegee is.

[AB SE KLOOF] kyk AAP(SEKLOOF)

ABUCHABIS S 2718 AB

Arndt H en sy span van drie ander Khoekhoen 1977 Gesprek “ +  Awuxa- 
bis. =PAwu, dis 'n wortel. Ons eet horn. En as jy nou sy blaartjies 
aftrek en eet, dan het hy so 'n suur smaak. Hy het so ‘n geel blomme- 
tjie...sy vrugtetjie is so ’n bietjie slymerig. Dis +  abu. Die struike groei 
daar op Abuchabis...Hy word genoem duikerwortel in Afrikaans...”

Dit is die naam van plaas nr 90, noord van Griinau en gelee tussen die 
Groot- en die Klein-Karasberge, wes van die groot teerpad. Die duiker-
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wortel is volgens Smith 1966 CNSAP 205 'n Grielum sp., fam. Rosaceae, 
volgens WAT s.v. ook bekend as 'n gheibie. Die plant is goeie, vetma- 
kende veevoer, die naam kom daarvan dat die duikerbok baie lief daar- 
voor is (Smith t.a.p.) Die lid -xabi- = plek, of anders is dit saamgestel uit 
-xa- = baie, + bi- as lokatief en die sing. fern, -s wat miskien aandui dat 
die beginpunt van die plaasnaam ’n fontein of drinkplek was. Mnr J Boois 
1979 Taalassistent se in ’n Aantekening hierby dat die lid -xabis “vir my 
klink soos 'n sametrekking van xa-aibes, =t= Abuxa-aibes is die ‘Plek waarop 
=t=abub so welig groei’.” Die “Plek (xabi-, en bepaaldelik die plek waar 
daar ’n fontein was) waar die duikerwortel (T=awu-) aangetref is/waar baie 
(-xa-) duikerwortels is” .

ACHAMIS, AXAMIS K 2917 [BB]

De Klerk J 1978 Oud-Skoolhoof Vraelys per Burger CR Skoolhoof "Nog 
verder suidoos van Menskop [wat oos van Kinderle is] is ’n sterk water- 
bron waar Hartebeeste toentertyd gesuip het wat laxamis heet (die fon
tein van die Hartebeeste)” .

“ Hartbees" is in Nama ||kama- [||khama-] (Rust 1960 DNW 29). ! Axamis 
beteken dus nie “fontein van die hartebeeste" nie. Suidoos van Kinderle is 
wel “Eenriet” , vgl. 1:50 000 vel 2917 BB Jakkalswater. “Riet” is in Nama 
=t=a- wat klankmatig goed ooreenstem met die lid A- van die naam 
Axamis. Dit laat by ons die vraag ontstaan of die Axamis hier in die dis- 
trik Namakwaland nie verklaar moet word soos ACHAMIS, AGAMIS in 
Suidwes-Afrika nie, nl. as “Rietwater” (4= A-| |gamis), vgl. TH A* 166.

ACHOAM S 1720 CC

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk "Achoam", waterplek.
Krenz FK 1977 Boer Aantekening “ |Acho = Algen; am = Mund, Ober- 

flache. Achoam = Algenwasser” .

ADAAP K 2917 DD

Meissenheimer CF 1977 Skoolhoof Gesprek “Daar is ’n voetpad wat hier 
uit die Droedaprivier oor die berg gaan. Die voetpad se naam is Adaap 
(Adap). Toe vra ek wat beteken die naam. Toe het hulle gemeen dit be
teken Grasvoetpad".

Die Droedap le reg suid van Springbok. Die -daa-p van Adaap is klaar- 
blyklik soos Nama dao-b = pad, weg, by da = “unter den Fuss treten” 
(Kr.-R. 1969 NW 52), dit is, “waar ek (op) trap” , (’n interessante etimolo- 
giese verband wat Th Hahn in sy Collectanea stel), en met die -p ( -b, ml. 
ekv.) vir ’n langerige looppad soos ’n voetpad (fallies gewaardeer). Die
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eerste lid is waarskynlik ’n gedevelariseerde vorm bv. soos die |a-(b) wat 
Meinhof 1930 Der Koranadialekt 128 vir “gras” gehoor het, in Nama |ga-.

[|Gadaob**]

ADAMAB S 2518 AB

Judt F 1888 Quellen 6 87 “Zum Gottesdienst waren sie von |Adamab und 
3 nahegelegenen Platzen gekommen...” Pastor Judt van Hoachanas was 
op sy huisbesoek op Haruchas 2418/2518 waar hy gepreek het. Adamab 
was naby Haruchas, dit se hy. Maar geen enkele kaart of beskrywing 
wat ons geraadpleeg het, ken in hierdie buurt ’n Adamab nie, wel is 
hier naby Haruchas ’n plek Amadab, ook met die dentale suigkonsonant 
vooraan, gelee op 2518 AB. Judt of die kopieerder het hier die -d- en 
die -m- omgeruil en ons oneindig baie moeite besorg. Vir vindplase en 
ligging kyk verder in TH A* 182 onder AMADAiOiB. Daar verklaar 
o.a. as “Vreetplek" of “Noodpas” .

[|Adamab]

AEMAB S 1916 AD

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “(!)Aemab, plaas Werda 
(469), langs Etosha? (Franz T=Gaeseb by Franzfontein)” .

Die naam tussen hakies is die van mnr Haacke se informant. Plaas Werda 
nr 469 le suid van die Gobaubvlakte, of van die Nasionale Etosha-wildtuin 
(area nr 2), op 1916 AD. Ons verstaan dit so dat Werda die huidige naam 
van lAemab is. !Aema = “umherhtipfen” (Kr.-R. 1969 NW 25). Op ou 
kaarte kom 'n Aimab voor as alternatiewe naam van Otjomungundi, d.w.s. 
effens weswaarts van Werda. Vgl. TH A* 178 s.v. AIMAB.

AEXAAUB S 1913 BB (ou naam van Warmquelle)

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ |Aexa|aub = Warm
quelle, by Sesfontein. (Die plaaslike bevolking verkort die naam dikwels 
tot |Aexaub wat, soos u sal verstaan, ’n ietwat ander betekenis het)” .

Warmquelle le oostelik van Sesfontein in die Kaokoveld-reservaat, in die 
opvanggebied van die Hoanib. “Warmquelle” is die letterlike vertaling in 
Duits van die inlandse naam, uit |ae- = “vuur” , |aexa = “warm”, en |au- 
= “bron/fontein” , in Duits “Quelle” . Ons verneem dat die inlandse naam 
in die omgang verkort word tot |Aexaub, waarvan die letterlike betekenis 
is “Warmmis” (by |ae-, plus xau- = drek), sodat die bepaling van “ietwat” 
hierbo in die aanhaling poeties aandoen.

f | Aexa|aub]
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+ AGGENEIS, AGGENEYS K 2918 BD

Burger AJ 1978 Afgetrede Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Agge- 
neys, Hottentot- of Boesmannaam (oorspronklik) wat vermoedelik 
‘bergagtig’ beteken. Ek is op Aggeneys gebore” .

In TH A* 172 het ons ’n aantal verklarings van die naam aangegee wat 
aan ons voorgehou is, die oudste van 1946. Hier het ons ’n ander verkla
ring, afkomstig van die voormalige eienaar van die helfte van die plaas. 
Ook die verklaring kon ons nog nie tot ons bevrediging taalkundig verant- 
woord nie.

AGOMEB, AGOMES S 2115 AD fn  ou naam van Okombahe)

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Okombahe (Natbout)” .
Kohler O 1959 Omaruru 46 “ |A-+gomeb, Okombahe”. 
Bassingthwaighte JJ 1974 Language Adviser Conversation “Okombahe, in 

Nama |A-4=gomes, |a meaning wet...”
Krenz FH 1977 Boer Gesprek “ |A=t=gomeb is Natboud. Die storie loop so. 

In die ou dae het die ou Bergdamas in die veld gaan jag. Hulle het van 
die Brandberg af gegaan en hulle honde saamgeneem. Daar was nie 
water nie. En toe die manne daar iewers in die skaduwee onder ’n 
boom gele het, het die honde rondgehardloop en daar iewers water 
gekry. Die hond het toe by hulle met 'n nat boud aangekom. So het 
hulle geweet daar is water” . [Dieselfde verklaring ook deur Arndt H en 
drie ander Khoekhoen van Koes gegee in 1977].

Okombahe, ’n Hereronaam vir ’n gebied wat bestem is vir en bewoon 
word deur Damaras, beteken die ‘Plek van die kameelperd’, nie in eerste 
instansie omdat daar kameelperde aangetref is nie, maar omdat die berg- 
vorm die indruk wek van "n aflopende kameelrug, m.a.w. die naam berus 
op ’n gelykenis. Dit het ook 'n Namanaam gehad, Agomeb, ook Agomes. 
In die jare sewentig van die vorige eeu, d.w.s. net meer as ’n eeu gelede, 
het Daniel Cloete van die Rynse sending horn met Namas, later gevolg 
deur Damaras, hier gevestig. Dit is ons hier te doen om die betekenis van 
die Namanaam. Die Kriegskarte gee reeds die vertaling in Afrikaans aan, 
“Natboud” , bestanddele soos Nama |a = “nass” (Kr.-R. 1969 NW 9), en 
=t=gom-s = “die Oberseite des Aussenschenkels” (Kr.-R. 133), of doodge- 
woon “boud” . Die motiverende storie herinner bietjie aan die verhaal oor 
hoe Keetmanshoop sy ou Namanaam gekry het, vgl. NUGOAES 2618.

[|A=t=gomes*]

[AGTERBERGRIVIER] kyk CHERIDOUWS (POORT) 

AHUAS kyk AUAS
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AIANXAS S 2314 BD

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk "|Ai-|anxas, 'n Inara- 
veld in die IKhuiseb teenoor Ituseb. Soos |ais = vuur, |anxa = rokerig 
(vgl. Kroenlein 1889 Wortschatz 16). Letterlik dus ‘Vuur-rokerig’. Die 
Inaraveld is deur sandduine omring. Dit gebeur dikwels dat die mistig- 
heid van die see af ver stroomop tot anderkant Swartbank trek. As op 
so 'n mistige dag die plek |Ai-|anxas genader word, gee die mis wat 
tussen die duine opstyg, van ver af die indruk asof daar ’n groot vuur 
brand” .

AICHATSAUB S 1915 CA

Hartmann 1904 kaart “ 11Aicha Tsaub (Guaipiits)” . Sprigade-Moisel 1904 
Kriegsk “Aichatsaub (Quaipiits)". DSWA-reeks 1911 Blatt 10 Franzfon- 
tein “Aichatsaub”.

Die plek le aan die pad wat van Fransfontein af noordwaarts gaan. Op 
moderne toeganklike kaarte tref ons die naam nie meer aan nie. Die Guai- 
en Quai- stem ooreen met Afrikaans Kwaai- en is die vertaling van die 
eerste deel van die Khoekhoense naam, in Nama ||aixa = “zornig, bose 
auf jemand" (Kr.-R. 1969 NW 62, onder die ou Rynse spelling “ ||eixa”). 
Die rede vir die benoeming ken ons nie: is die oorsaak van die kwaaiheid 
die mense of dalk die puts self? Daar is, terloops vermeld, 'n Kwaaiputs 
op 2820 CA (Kakamas-wereld) en n ander op 3021 CC (Vanwyksvlei).

[| | Aixatsaub]

+ AIEAMS kyk EYAMS 

AIGAMAS S 1917 AD

Hartmann 1904 kaart “ =f= Ai-=t=gamas". Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Ai- 
gamas” .

Xaregeb E en ses ander Khoekhoen van Grootfontein 1977 Ondervraging 
“Die ou mense het altyd daar water gaan drink. En die leeus het die 
mense klaargemaak. Daaroor word dit deur die mense genoem ||Ai- 
||gam-es, die mense wat daar kom. kom nie weer terug nie. Daardie 
water is sleg water, 11ai-11gams. Net die Witmense se Aigamas”. (by 
Hartmann palataal, by die ander lateraal)

Plaas Aigamas nr 471 le noordelik van Otavi en aan die noordelike hange 
van Gabus. Die spelling van dr Hartmann en van mnr Xaregeb-hulle is 
wyd uiteenlopend t.o.v. die suigmedeklinkers, en gevolglik verskil die ver- 
klarings ook. Die Khoekhoense segsliede soek vir die eerste lid blykbaar ’n

160



DR. K.F.R. BUDACK, 1935 —

161



aanknoping by 11hai = “fortlaufen, wegrennen, fliehen” (Kr.-R. 1969 NW 
177), of by 'n gedevelariseerde 11gai = sleg, en 'n verband met ||gam- = 
water vir die tweede komponent. Dr Hartmann se spelling van die tweede 
lid sluit egter aan by die Namawoord vir o.a. “bruin” , ’n kleur wat ver- 
moedelik slaan op die grond, soos ook die eerste lid =t= ai = kleef (Kr.-R. 
1969 NW 99 en 32 resp.), ook voellym. Ons meen dr Hartmann se skryf- 
wyse gee die beste houvas vir die regte vertaling; maar die verklaring moet 
intussen oorstaan tot daar gefundeerde aanwysings kom.

AIJAMS, (GROOT) AIJAMS kyk AYAMS

AIKANES S 2618 CC

Arndt H en drie ander Khoekhoen van Koes 1977 Gesprek “Aikanes is 
Ai||ganas, die voorste kameelbome. Ai = voor. Ek (d.i. mnr Arndt) 
ken die plek goed” .

Aikanes, plaas nr 128, le reg suid van Keetmanshoop. Die wisseling -g- 
(van ||gana-) en -k- (van -kane-) is gewoon, vgl. 5 A 3 in TH A* 42. Die 
bestanddele is ai = voor, en ||gana- = Acacia giraffae of kameeldoring- 
boom, met die fern. sing, -s wat hier mag spesifiseer dat die beginpunt van 
die benaming die fontein/waterplek daar by die voorste kameeldoringboom 
was. Mnr Arndt wat die plek ken, is hier vanself die goeie gids.

[Ai | |ganas]

AIMABHOMMI S 2418 CA

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys ‘MAimab IHommi, die 
‘Marientalberg’ waarop lAimab van Hoachanas horn glo verskans het 
teen INanseb (H. Witbooi). (Auta Kalab alias Johannes Jakob van 
Mariental)” .

Die persoonsnaam aan die slotdeel van die aanhaling is die van mnr 
Haacke se informant. Die pleknaam beteken letterlik die “Aimabberg", 
waarin “-berg” die vertaling is van Nama Ihommi (Kr.-R. 1969 NW 191). 
lAimab IHommi is die berg onmiddellik teenaan die dorp. Op die berg is 
die naam van die dorp “Mariental” met klippe uitgele. Die berg is op die 
plaas Khoichas (=t=Khoexas). [Die inligting oor die presiese ligging van die 
bepaalde berg is verstrek deur mnr J. Boois en bevestig deur pastoor WM 
Jod.]

[lAimablhommi*]

AIMABS(POORT) S 2418 CA

Hahn Th 1879 kaart “Khoibis or lAimabs Poort” . Kiepert 1893 kaart
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“ !Aimabs Poort”. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk "Koibis (Aimabs 
Poort)” .

Die naam vind ons op jonger kaarte nie meer terug nie, en ons beskik nie 
oor die reeks op skaal 1:50 000 vir hierdie omgewing nie. Die lokaliteit 
kon vasgestel word. Dan lei ons af dat Aimabhommi en Aimabspoort albei 
suid van Hoachanas gelee is (Aimab was van Hoachanas), maar nie die
selfde plek kan wees nie. Die “poort” le noordeliker as die “hommi” of 
"berg". Oor lAimab kyk AIMABHOMMI.

AIMAHAOS, AIMAS(BANK) [S 2115]

Kohler O 1959 Omaruru 45 “ !Aima-!haos (!Aimas-Bank)” .
Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ !Aima-!haos, dit is mos die bank waar jy 

van baie ver af die wereld onder jou het, waar jy staan, om te woon".

Kr.-R. 1969 NW 25 verklaar laima [laima] = "umherhiipfen” , by !ai = 
huppel. Die pleknaam is hiervolgens die “Bank (!hao-) waar daar gehup- 
pel/bontgespring word (bv. deur lammers, bokkies. kinders)". Bank word 
hier gebruik in die sin van "n klip- of rotsbank, ’n keerbank. Mnr Krenz 
ontleed die lAima anders. Die -ma- verstaan hy as betekenende staan, en 
die !ai- verklaar hy as woonplek, vql. AIS, maar daardie ai- = woonplek 
word voorafgegaan deur +  , hierdie ai- deur ’n ! Ons wonder nog altyd of 
laima- nie vertaalbaar is met voetgangersprinkane nie, d.w.s. of Aimahaos 
(Aimasbank) nie beteken “Voetgangerbank” nie. Of was daar primer 'n 
verband met 'n persoon lAimab?

[lAimalhaos**]

AIS, AES S 2015 CC/2115 A A

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Ais (Okomihanas)” . Hartmann 1904 kaart 
“Ais” , puts op 2115 AA.

Kohler O 1959 Omaruru 35 "Daniel Kariko...fled...and settled at Otujapi 
(which means 'Where do we go?’)...Otujapi today also falls under the 
administration of Otjohorongo Reserve and is known mostly as +Ais I. 
It is close to |Ais II... Martin and his followers moved far to the north
west and settled at Omihana, also known as =t= Ais II” . [Vir spelling met 
=P as insetkonsonant kyk nog bl. 68 en 75 - die enkele spelling met die 
dentaal as |Ais is wel tikfout].

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ =f:Ais is ’n plaas gewees wat aan my groot- 
oom behoort het. =t= Ais beteken die woonplek. As ek in die veld ry en 
ek kom op so 'n klein hoogte waar so n kaal plek is, dan se ek dit lyk 
na ’n =t=ais, ’n woonplek, ’n werf, dit is gemaak vir ’n werf, vir 'n 
plaas” .
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Volgens die SWA-reeks velle 2014 Fransfontein (1971) en 2114 Omaruru 
(1972) dra verskillende aaneengeskakelde plekke die naam Ais, ook gespel 
Aes, een ’n myn oos van die Brandberg en nou in rus, en by almal is hutte 
ingeteken, dus bewoon. “Klein Aes” word deur Opmeting s.j. aangedui as 
’n “Bantoedorp” , en “Aes” aldaar as ’n “Nedersetting” , 70 myl [113 km] 
noordwes van Omaruru. Die betekenis is wel altyd dieselfde, waaroor ons 
deur mnr Krenz ingelig word. Die beginpunt was 'n fontein/bron/puts, so 
by Flartmann en op die Kriegskarte. Die plek(ke) le noordwestelik van 
Okombahe (en Omaruru).

AIS K 3326 CA/CB

Topo-kadastrale reeks 1965 vel 3326 East London “Ais” .
Skead CJ 1978 Brief “Ek het gewonder of Ais miskien iets met ‘sand’ te 

doen het, want die plaas Ais staan langs die groot, wye, uitgebreide en 
golwende sandduine by Kaap Padrone en Woody Cape. Mense daar 
spreek die naam Ais uit met die tong net agter die snytande...”

Hierdie Ais is plaas nr Alx. Q. 5-19 suidwestelik van die dorp en aan die 
strand, aan die voet van die sandduine. “Sand” is in Nama 11khae-(s). Nou 
het Beutler in 1752 die woord inderdaad sonder velere inset gehoor. Hy 
skryf o.a. “ ...arriveerden voor de riviere IJ beteykenende soo veel ais 
Zandrivier” (vgl. HOTT 437-438 vir bespreking hiervan). D.w.s. 11khae- is 
in die oostelike dialekte van Khoekhoens gehoor as (||)ij-, en dit korreleer 
goed met die naam ( | j)Ais. Dit verleen ’n goeie moontlikheid aan mnr 
Skead se vermoede, maar volgens sy aanduiding is die suigkonsonant ’n =F 
of miskien ’n |, sekerlik geen || nie, en vir die betekenis van “sand” moet 
die klapklank die laterale || wees. Met die klap as =t= kan die naam bete- 
ken “Woonplek, werf", volgens mnr Krenz, vgl. AIS, AES 2015, en vir 
ons, met mnr Skead se stellige versekering aangaande die klap, lyk dit baie 
waarskynlik dat dit hier ook die verklaring kan wees. Dan was daar vroeer 
’n kraal gewees, indien die naam hierdie toepassing kan he. Op versoek 
het Skead verder veldwerk gedoen en rapporteer in ’n brief 1979 dat die 
Xhosa-uitspraak vir Ais eQesi is. In die Xhosa-ortografie stem die klap q 
ooreen met die Khoekhoense =1= en/of ! Ais verwys dan nie na ‘sand’ nie, 
maar na iets anders, bv. na “Kraal/Werf/Woonplek”.

AITSUMUB kyk EIDSAMUB

[ALBION PAN] kyk ABEAM

ALYS K 2817 DA (nou Swartbas)

Sensuskaart 1891 “Tk.Alys Zwart Bosch” .
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Die ligging is noordwestelik van Vioolsdrif aan die Kaapse kant of die 
suidelike oewer van die Oranjerivier. Die opgawe korreleer presies met die 
huidige “Swartbas” , vgl. o.a. Topografiese reeks 1974 vel 2816 Alexander 
Bay. Ons meen dat “Zwart Bosch” ’n skryffout van “Zwart Bas” moet 
wees. Die verbinding Swartbas kom in hierdie streek voor as plaas- en 
riviernaam. “Groot Zwart Bast” is plaas nr Ken. G. 2-9 op K 2920 DA, 
aangrensend is “Klein Zwart Bast” , en deur hulle loop onderskeidelik 
“Grootbas-” en “Kleinbasrivier” wat sytakke word van Tuinsrivier. Die 
swartbas is boonop ’n struik/boom wat hier baie voorkom. Dit is uit die fa- 
milie Ebenaceae en is wel ’n Diospyron L. sp. (vgl. o.a. Smith 1966 
CNSAP 449). Die swartbas word in die omgewing van die Oranjerivier 
ook genoem bloubos; dit groei in die Noordweste langs waterlope en 
riviere. In vroeer jare is met die bas en blare van die boom gelooi, veral as 
die gelooide vel geelkleurig moet wees. Swartbas vertaal die ou Khoe- 
khoense naam Tk.Alys; die Tk. is vir die tongslag, in teenstelling met die 
Tc. en Tcs., blykbaar vir die =b of die !, ons meen hier vir laasgenoemde. 
Dit gee 'n vorm soos =+= of !Aly-. As die -1- ook hier 'n wisseling is van -r-, 
dan is die grondvorm te rekonstrueer as ongeveer !ary-, lari- of lare-. Oor- 
eenkoms met die woord vir !(k)are(e)- le voor die hand. Dit is egter nie 'n 
Rhus sp. nie. Ons het hier dan toevallig die Khoekhoense naam vir die 
swartbasboom gedokumenteerd gekry. Hoe ook al, “Swartbas” is o.i. 
sonder veel twyfel die voortlewende naam van die ou Khoekhoense naam 
vir die plek aan die Oranjerivier. Terloops, met verwysing na die kwessie 
van die spelling -bas en -bos, die sensuskaart het al vroeer die -a- en -o- 
omgestel, vgl. hulle Blak- vir “Blokwerf" by NAAUAUMP.

AMABIEP K 2817 CB/AD

Sensuskaart 1891 “TclAmabiep or Hartebeest River” .

Ons meen dat “Hartebeest River” ’n vertaling van die Khoekhoense TclA
mabiep is. “Hartbees” is in Nama ||khama. Die Tc! van TclAmabiep is 
dan ’n poging om die laterale schnalz en die meegaande velaar (||k) skrif- 
telik in Engels weer te gee. TclAma- sou in Nama ||Khama- wees. Die lid 
-bie- is ’n lokatiewe infiks, die slot -p (ml. ekv.) indiseer spesifiek ’n 
riviernaam hier. “Hartbeesrivier” . Op die sensuskaart loop die TclAma
biep in die TclOulyroep River, maar in die Topografiese reeks 1974 vel 
2816 Alexander Bay is die TclOulyroep vandag die “Kahamsrivier” . Die 
huidige Kahamsrivier is ’n langer rivier as die TclAmabiep, dit sluit die 
TclAmabiep sowel as die TclOulyroep in. Kyk ook KAHAMS(RIVIER) in 
hierdie deel.

AMAHAOS S 2115 AD

Kohler O 1959 Omaruru 35 “On 18th December 1894 a German garri-
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son...was stationed at Okombahe...The crown land of Okombahe cov
ered Okombahe...the ford through the Omaruru, and Ama-!haos...” 

Krenz FK 1978 Boer Aantekening “Ama-!haos: eine grosse Felsbank. Man 
trank = a, und da es vollauf war, blieb = ma (stehen = ma) man an 
dieser Bank = lhaos".

Gelee by die ||Ganebdrif. Mnr Krenz verklaar die naam lid vir lid en 
handel die taalkundige aspek daarmee af. Maar oor die geskiedkundige 
aspek skryf hy: “Professor Kohler ist falsch unterrichtet” . Hy haal aan uit 
HE Lenssen se Chronik von Deutsch-Siidwestafrika waarin die beson- 
derhede verstrek word. Mnr Krenz sluit af met die mededeling: “In 
meinem Besitz ist noch eine Photografie von dieser Besatzung”, t.w. van 
die klein stasie van sewe man onder die aanvoering van onderoffisier 
Krenz.

+ AMAS S 2718 DD

Rooi J 1977 Plaasarbeider en vier ander Khoekhoen Ondervraging “Amas, 
dis lAmas. !Amas is mos heira, gom, heiragom".

Die geval van Amas, plaas nr 46, distrik Karasburg, suidoostelik van 
Griinau, is reeds in TH A* 183 behandel. Dr Vedder se verklaring aldaar 
(“Groenplek”) is deur een Bruinman weerspreek, en nogeens hier deur 'n 
span Naman, wat almal die betekenis aangee as “Plek waar daar witgom 
(lama- = ‘weisses Baumharz der Dornbaume, heira genannt...,’ Kr.-R. 
1969 NW 26-7) voorkom”.

[lAmas**]

AMAS(BANK) S 2115 AA

Verskeie plekke in hierdie omgewing wes van Okombahe het die bestand- 
deel -bank, geheg aan ’n inlandse naam, vgl. Anisebbank, of aan ’n 
Afrikaanse naam. vgl. Matjiesbank, Vleibank, ens. “Bank” in hierdie ge- 
bruik is in Nama !hao-s. Met verbindings -s verskyn Amasbank naas Ama- 
haos, Amasbank le noordwes van Amahaos. Die volledige Khoekhoense 
Amahaos en die hibridiese naam het wel dieselfde betekenis, vgl. AMA
HAOS daarvoor.

AMASIB S 2318 BA

Kiepert 1893 kaart “Amasib” . Ook so op ander kaarte.
Kilian EP 1974 Oud-skoolhoof Gesprek “Amasib is omuramba, m.a.w. 

leegte” .
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Van der Westhuizen PJW 1974 Predikant Gesprek “Amasib is ‘Waarlik’.” 
Dieselfde by Reimann GPE 1974 Gesprek.

Franzius Ch 1974 Huisvrou Gesprek “Dit beteken die 'Waarheid’ m.b.t. 
water” .

Kariseb E 1977 Oud-sersant Gesprek “Amaseb beteken iets wat waar is. 
Amase: dit is waar.”

Hanse SD 1977 Onderwyser en vyf ander Khoekhoen Gesprek “Amasib: 
dit het waarheid geword”.

Dit is die naam van plaas nr 33, d.w.s. 'n ou plaas, gelee aan die westelike 
oewer van die Witnossobrivier net voor sy samevloeiing met die Swartnos- 
sop. Volgens Hahn is dit so ongeveer waar Forsyth in 1863 deur die Dama- 
ras vermoor is (kaart 1879). Die antwoorde loop uiteen. Die verklarings 
wat ’n verband met ama-b = “die Wahrhelt” (Kr.-R. 1969 NW 3) wil he, 
gaan o.i. klankassosiatief te werk, al wat natuurlik oorbly as daar geen 
ander steunpunte is nie. Op sulke steunpunt wag ons nog.

AMGANTES S 2417 CB

Topografiese reeks 1972 vel 2416 Mariental “Amgantes” .
Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Dit is Am=t=gantes en beteken ‘Waar die 

opening toegemaak is’.”

’n Riviertjie, loop van wes na oos, volgens die kaart in die Rietrivier wat 
op sy beurt in die veel laergelee Haribesdam loop. Am-s = mond, ope
ning, waar iets deur gaan, +gan = “zumachen, schliessen” (Kr.-R. 1969 
NW 99), plus suffiksale elemente -te-s [-de-s], volgens die duiding van mnr 
Krenz, d.w.s. =t=gandes = toemaak.

[Am=Pgandes]

AMIAS S 2319 CB (verbloemde naam van AMINUIS)

Kohler O 1959 Gobabis 68 "Aminuis (Nama: |Ami-!as)” .
Du Plessis CA 1973 Vakinspektrise Bantoe-onderwys (Windhoek) Vraelys 

“ |Ami-!as, ‘Volstruisplek’ (is gebruik in plek van |Ami=Pnuis, as ver- 
sagting)” .

Kariseb E 1977 Oud-sersant Gesprek “ |Ami-!as is Volstruisplek, Volstruis- 
plaas kan mens se, las is plaas” .

Nama |ami = volstruis, en =t=nui- = kloak, vagina, met genusteken -s 
(fern, sing.) Die benoeming het volgens Th Hahn 1901 Collectanea 238 ge- 
skied omdat die vorm van die diep pan die Khoekhoen ’n ooreenkoms laat 
sien het met die skaamdeel van die volstruiswyfie. Ons kry met Amias ’n 
vervangende naam waarvan die strekking verbloeming is. Fetterlik beteken 
dit nou, soos reeds deur mej. Du Plessis aangegee is, ‘Volstruisplek’, be-
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staande uit |ami = volstruis, die behoue element, en uit !a-s = “die (in die 
Breite lagernde) Siedlung, der Ort, die Stadt" (Kr.-R. 1969 NW 25), 
d.w.s. ‘plek’, die versagtende element.

[|Ami!as*|

AMICHAB(BERG), -(PAN) S 2315 BA

Topografiese kaart 1:250 000 1965 spesiale vel Walvisbaai “Amixabberg” , 
en "Amixabpan” suidoos daarvan.

Afgaande bloot op die klank sou ons geneig wees om die name te verbind 
met Nama |ami- = “volstruis” (Rust 1960 DNW 59) en -xa-, die veelvul- 
digheidsmorfeem. Die slot-b van Amixab- is die lokatiefmorfeem masc. 
sing., gewoon by name van riviere en berge. Geoordeel aan die morfeem 
lyk dit asof die bergnaam primer was. 'n Ander verband is egter moontlik. 
Omtrent 60 km noordoos van Amixabberg is “Vogelfederberg” . “Feder” is 
in Nama !ami- (Rust 20) wat taalkundig goed met die lid Ami- van die 
pleknaam Amichab- ooreenstem. Indien die afstand in hierdie woestynge- 
bied oos van Walvisbaai nie te groot is nie, het ons dalk hier weer ’n geval 
waar ’n Khoekhoense naam in vertaalde vorm op ’n ander plek oorgedra 
word. Die onderhawige plekke is noord van die hoofweg tussen Windhoek 
en Walvisbaai. “Voelsvereberg” . Mnr FK Krenz 1979 Boer wat die voor- 
gaande gelees het, neig tot die verklaring wat ons hierbo as die eerste 
gegee het, nl. |ami = volstruis, en ^gab = “Flache” , of T=gab = “Rand”, 
d.w.s. “Volstruisvlakte/-rand”, maar, soos gemotiveer, ag ons “Voelsvere
berg” as ’n groot moontlikheid.

AMINUIS kyk AMIAS in TH B

AMROS S 2318 BA (nou Griineberg)

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “Plaas Griineberg (nr 66, 
teen Nossob) het volgens Otto Swart die naam !Amros gehad, maar hy 
was nie meer heeltemal seker nie” .

Griineberg nr 66 le noord van Leonardville. Die -ro- is verkleiningmor- 
feem, wel met betrekking tot die “berg” wat benoem word, by Nama lam 
= “groen” , alles afgelei van wat meegedeel is.

[lAmros]

AMS AS S 2215/2216

Bassingthwaighte V 1974 Boer Gesprek “Amsas, am is ’n mond, en as is 
mis, misloop, pass the mouth of the water...”
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Plaas nr 302, suidwes van Windhoek en nog in die distrik Windhoek. Vol
gens die segsman wil die naam te kenne gee dat die watergat (am-) maklik 
misgeloop kan word, sa = mis (Kr.-R. 1969 NW 338). Die plaas le aan die 
hang van die Khomas.

[Amsas**]

AMUB S 2316DC/2416 BA (ou naam van Rietoog)

Eggert 1856 Quellen 7 47 “ ...von Amub nach Rehoboth...”

Dit korreleer met die huidige “ Rietoog"’ nr 493, suidwestelik van Reho
both, en aan die “Rietoogrivier” . Die- beginpunt was moontlik die water- 
loop uit die oog, vandaar die -b van die ml. ekv., by mu- = sien, s.nw. 
oog, d.w.s. wateroog, waar daar riete gestaan het, soos Nama =t=a- = “das 
Riet...” (Kr.-R. 1969 NW 32). =t=A-mub, “Rietoog”. Pastor Moritz 1978 
Brief noem enkele name uit hierdie omgewing van Hyas wat die familie 
Vlok aan horn verklaar het. Daaronder is ook “Amub”, klaarblyklik die- 
selfde pleknaam. Amub vind ons in hierdie omgewing nie meer op ons 
kaarte terug nie, maar dit bestaan kennelik nog in die volksmond. Die ver
klaring van Amub soos in genoemde brief opgeneem, is “grimes Land” , 
d.w.s. die naam word vandag agterna (en wel verkeerdelik) verklaar as sou 
dit bestaan uit lam = groen, plus !hub = land, grond, d.w.s. nie as =bA- 
mub nie, maar as synde lAmlhub. Maar volgens die koordinate moet dit 
anders gesillabiliseer word, en met ander suigklappe, nl. as =t=A-mub vir 
“Rietoog". Hierdie Amub moet nie verwar word met AMHUB in TH A* 
185 nie.

[d=Amub*]

[ANA(WOOD)] kyk AAS

ANDIS S 2214 BB of 2114 DD

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Andis” , bron op 2214 BB. op kaart DSWA 
1911 Blatt 15 (Vorlaufige Ausgabe) egter op 2114 DD.

Dit is ’n bron westelik van die ou wapad na Okombahe (kaart 1911). Op 
die Topografiese reeks 1965 vel Walvisbaai kom die naam daar nie voor 
nie, dit is ook geen plaasnaam nie. Die verklaring ontwyk ons nog.

ANGOIS K 3322

Gordon 1777 ms 1 41 “Passeerden drie uren oost van daar wy de oliphants
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rivier door reden een riviertjie dat van het Angois of natte gebergte 
komt en hier zuid in de oliphantsrivier loopt...”

Soos ons dit verstaan, is hierdie riviertjie en verhewenheid oostelik en 
suidelik van Oudtshoorn gelee, maar nog die naam Angois nog Nattege- 
bergte kom in ons bronne voor. Nattegebergte vertaal Angois waarvan die 
eerste lid soos Nama |a = “nass” (Rust 1960 DNW 45) is, met die nasali- 
teit van die klinker in die spelling konsonanties gerealiseer as |ang. Die 
tweede kompositum is soos Nama |ui-s = klip, berg, of anders +gui-s = 
(berg)neus.

ANGOUS kyk KLEIN ANGOUS

ANIB S 2716 AD

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Anip", rivier, vloei ooswaarts.
SWA reeks 1975 vel 2716 Ai-ais “Anib", plaas nr 93, en “Anib” , lopie. 
Frederick C 1977 en agt Khoekhoen van Aus Gesprek ‘‘Anib is ’n plaas. 

die betekenis is voeltjies” .

Die plaas en die “riviertjie” le suid van Aus. in die distrik Liideritz. Dit is 
aan die ondervraagdes bekend. Nama ani- = voel (ook hoender), vgl. Kr.- 
R. 1969 NW 5.

[Anib]

ANICHAMAB S 2214 BD

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Anichamab”, 'n bron en stasie.
Krenz FK 1977 Boer Aantekening “Anixa = viele Vogel; -mab = Stand 

(Platz)” .

Volgens die Kriegskarte ’n stasie of halte aan die spoor op weg van Swa- 
kopmund na Usakos. Hierdie naam het blykbaar verdwyn. Verklaring soos 
by Krenz hierbo. Die “Plek of standplaas (Nama ma = staan) van baie 
(-xa-) voels (Nama ani- = voel)” .

[Anixamab]

ANIGAME S 2014 DB (tans Goedgevind)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 51 “Goedgevind, nr 500 [Von al- 
tersher unter den Dama bekannt ais] Ani-||game. ‘Vogelwasser’.”

Ons kom die naam op beskikbare ou kaarte nie vir 'n plek hier tee nie.
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Soos Nama ani- = “Vogel", plus ||gami = "Wasser” (Rust I960 DNW 
resp. 70 en 72).

ANIKEIBIS S 2617 CB

Von Francois C 1894 kaart “Anikeibis” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Anikeibis” , bron aan die wapad langs die Gusip.

Krenz FK 1978 Boer Aantekening “Anikeibis: ani =  Vogel: =t=kei =Ruf, 
Schrei; bis = Ortschaft. 'Ort der Vogelstimmen'.”

Ons vind die naam vir hierdie plek nie meer op latere kaarte terug nie. Dit 
moet gelee wees tussen Wasserfall nr 64 en Florsheim nr 69, oos van Be- 
thanien. Die fern. sing, -s wys dat dit miskien eers ’n bronnaam was; die 
-bi- is (soos by mnr Krenz) ’n plekbenoemer. Dit is nie uitgesluit dat Ani
keibis net ’n wisseluitspraak is van ’n naam wat ons op 2418 AC ken in die 
vorm van ANICHAEIBIB (alwaar) nie. Die grondwoord bly nog ani- = 
voel. maar die geheel is dan bv. “Vogelgesicht" (soos in die vertaling van 
Kroenlein) of “Voelvlakte” ens., kyk aldaar.

[Anixa-aibes**]

ANIMAKHA S 1913 [AD of DA]

Flaacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “’n Ander naam [vir Ao- 
guwubberg] is Animakha” .

Vir ligging kyk AOGUWUB.

ANIMANNAMIS S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “Amman Namis, ’n !na- 
raveld in die ou delta van die IKhuiseb. Animan is die naam van 'n li- 
niegroep (grootfamilie) van die TAonin of Topnaarstam. Daar is twee 
Inaravelde wat die naam Namis en ||Khaisen Namis. Die name van die 
eienaars word gebruik om tussen hulle te onderskei. Namis is vroulik 
van Namib. Verskillende informante het onafhanklik van mekaar 
beweer dat dit ’n term is vir ’n klein, plat, harde vlakte sonder borne. 
(Vgl. TH A** 845, 851 en hierdie deel)".

ANIMUB K 2917 BB

Topografiese reeks 1974 vel 2916 Springbok “Animub".

Aan die Oernoeprivier (op die ooreenstemmende kaart van die Topo- 
kadastrale reeks 1965 “Uranoeprivier”). Letterlik die “Voeloog” , by Nama
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ani- = voel, en -mu- = oog, Oordragtelik vir fontein wat bv. uit 'n aar of 
“oog” opborrel en wegstroom. “Voelfontein” .

[AnimubJ

a n im u c h a b ir iv ie r ) s 2417 a b

Topografiese reeks 1973 vel 2416 Mariental “Animuchabrivier” .

Afgaande bloot op die klank kan die naam in verband gebring word met 
Nama ani- = voel (Rust 1960 DNW 70) + mu = sien, of mu- = oog, oor
dragtelik ook opening met water (Rust 6), 4- -xa- = baie, veelvuldigheid 
van (Kr.-R. 1969 NW 41) + -b, die lokatiefmorfeem ml. ekv., gewoon by 
name van (langerige) riviere ens. Die Animuchabrivier ontspring op die 
plaas Gras nr 153 en vloei suidooswaarts in die Visrivier. “Voelfonteinryke 
rivier” , of “Rivier ( -b) waar voels (ani-) baie ( -xa-) gesien (mu) kan 
word” , soos FK Krenz 1978 Boer by wyse van Aantekening bygeskryf het.

[Animuxab]

+ ANINGOAS S 2718 AB

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge- 
sprek “Aninlgoas is voelholte” .

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek "Aninlgoas is 
voelsholte” .

Die geval van Aningoas, plaas nr 89 in die distrik Keetmanshoop, is reeds 
behandel in TH A* 196. Die verklarings wat nou bykom, bevestig in hoof- 
saak wat mnr PJ Louwrens 1974 gegee het, maar die !goa-s word met meer 
gerustheid vertaal met “holte” i.p.v. met “krans” , soos daar.

[Anilgoas]

ANINUIS(-NORD) S 2519 CD (vroeer Daichaaibes)

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Kyk, hierdie 
plek, Aninuis-Noord, het sy naam gekry om hy aan die noordekant van 
Aninuis-Suid le. Aninuis-Noord is nie eintlik sy naam nie. Sy regte 
Namanaam is Daicha-aibes, en sy Afrikaanse naam is Melkbakkies...”

Dit is plaas nr 212, oos van Koes, ongeveer 30 km daarvandaan. Kyk 
verder vir die eerste komponent ANINUIS-SIJD, en by DAICHAAIBES vir 
die vroeere naam.
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+ ANINUIS(-SUD) S 2519 CD/2619 AB

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Aninuis, hy is 
hiervan af net so te se agtien myl [29 km], Aninuis het geword Aninuis- 
Suid...Aninuis-Suid is 'n fonteintjie. Outyd het dit gereent hier van 
Koes af tot daar by die veepos [op Aninuis-Suid], Nou het die voeltjies 
daar by die fonteintjie net so ’n gaatjie gehad, hulle het altyd daar gesit 
en gedrink. 'n Man het gesien hier versamel voeltjies. Toe kom hy 
[waarskynlik te verstaan: die veewagter?] daar, toe sien hy dis ’n fon
teintjie. Toe se hy: Anin-hos. Dit beteken: dit is van die voels gevind”.

Die naam is reeds bespreek in TH A* 196 volgens die mededeling van die 
plaaseienaar, betekenende “Voelnes” . Daar was die woordverdeling ani
nuis, by mnr Arndt is dit anin-uis, nou met ani-n as die comm. pi. by ani- 
= voel, dus voels. Die vorm Aninuis is dan "n verbastering van die ouer 
vorm Anin-hos, by ani-n- = voels, -ho = vind, en -s (sing, fern.) as benoe- 
mingsteken hier van ’n fonteinnaam. “Die fontein (-s) wat die voels 
(anin-) gevind het (ho)” . Die rede waarom die naam Anin-hos omgevorm 
is tot die huidige Aninuis, is nie duidelik nie. ’n Mens sal verwag dat die 
Khoekhoen self die naam “korrek” sou behou het. sodat dit dan seker die 
Blankes is wat die naam aangepas het by wat vir hulle “korrek” geklink 
het. Aninuis-Sud is plaas nr 214 en le oos van Koes tussen hoe duine, “ge- 
middelde hoogte van duine 30 Meter” , inskrywing op plaas nr 214 soos op 
SWA-reeks 1968 vel 2518 Koes. Kyk verder ANINUIS-NORD.

+ ANISKUBUB S 2417 DD

Pieter HN 1977 Sersant Gesprek “Anis-|gowab is Voelduin” .

Dit geld hier plaas nr 96, suid van Mariental, wat oor albei die oewers van 
die Visrivier strek. Ons het die naam reeds bespreek in TH A* 198 as 
“Voelvlei” n.a.v. die mening van H. Witbooi, maar sy verklaring daar be- 
twyfel, vgl. ANISKUBIB, op gronde daar genoem. Ook hierdie verklaring 
van sersant Pieter is gedeeltelik moeilik versoenbaar. Ons waag dit om nou 
self ’n voorstel te maak. Die lid Ani-s = voel, dit aanvaar ons. Die lid 
-kubu- vereenselwig ons, op goed geluk, met Nama !kubu- (waarnaas ook 
iubu- en !uwu-) vir eier, d.w.s. Aniskubub = “Voeleier” .

ANKOBIS S 2419 BD

Kiepert 1893 kaart “Ankobis” , waterplek aan die Klein-Nossob. Dieselfde 
op ander kaarte, ook op DSWA 1911.

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ |a = nat, Ikhobes = deurslagplek, vlei” .
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“Natdeurslagplek” , “Natvlei” ; Ikobis word vandag gewoonlik gespel 
Ikhubis en vertaal met “vlei” , ’n bodemverlaging met water in reentye. 
Die nasaliteit van die |a (die eerste komponent) word konsonanties gereali- 
seer in die -n- van die An-.

[ | A. Ikhubis]

ANNIES(FONTEIN) K 2816 BD

SESA 1973 9 345 “Near Anniesfontein, 5 km from the Orange River, is 
the Wondergat...”

Hier word verwys na wat op die kaarte en pleknaamlyste voorkom as 
“Annis-” saamgestel met ’n komponent daarby soos “-fontein, -kop, 
-rivier” . Hierdie name is behandel in TH A* 199-200. Die eerste lid (uit 
Nama) beteken “Bekend” . Die spelling “Annies-” soos in SESA kom 
moontlik ook elders voor. Die genoemde plekke, bepaaldelik die fontein, 
het niks te doen met die persoonsnaam van ’n Annie nie, hierdie vorm is 
’n (waarskynlik onbedoelde en toevallig grappige) wanaanpassing.

ANOAM S 1918

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Anoam”, bron, dist. Grootfontein.

Nie as plaasnaam bewaar nie. Blykbaar is die kleur van die water in die 
kalkagtige omgewing opvallend, hier “Skoonmond” of “Helderfontein/ 
-bron”, by !anu = “rein, sauber...” (Kr.-R. 1969 NW 27), plus -am = 
mond, met oordrag fontein/bron/waterplek. Die kleur kontrasteer dan met 
“Swartfontein” (=t=Nu-tsaub) daar naby. Boois J 1979 Taalassistent Aante- 
kening dink verder ook aan “Anu-ams = “Mooimond”.

ANUCHAM1S S 2719 CA (ou naam van Langbeen)

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Anuchamis (Langbeen)” , bron.

Daar is volgens die Adressbuch 1939 twee plase in Suidwes met die naam 
“Langbeen” , nl. nr 86 op 2217, dist. Windhoek, die ander nr 277 op 2419, 
dist. Mariental, maar Anuchamis wat hier behandel word, is nie ’n plaas 
nie, dit is ’n “Wasserstelle” aan die pad van Karasburg op na Aroab; dit le 
effens noordoos van Duurdrift (wanspelling van Deurdrift) aan die 
“Kainab” , op 2719 CA. Die Kriegskarten is saamgestel om die militere 
mense te help om die bruikbare paaie te volg en die vir hulle 
lewensbelangrike waterplekke te lokaliseer. Daarom word die name inge- 
skryf soos hulle plaaslik bekend is, en as ’n plek twee name het, dan word 
albei, om praktiese redes, genoem soos hulle toe voorgekom het. In die
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reel is die oudste naam die inlandse, die ander is die vertaling daarvan. So 
word hierdie plek tweetalig aangegee. Blykbaar het die inlandse naam teen 
1916 in onbruik geraak: DSWA 1911 Blatt 29 Warmbad gee nog net 
“Langbeen” vir hierdie plek aan. “Langbeen” is, soos die Vlaming sal se, 
"Khoekhoens gedacht” . Ook die twee genoemde plase is vermoedelik ver- 
taalde name. Die element -nucha- sal (indien die naam ’n vertaling is) oor- 
eenstem met Nama |nu = “das Bein’’ as gronddeel, en met |nuxa = “lang- 
beinig, vielbeinig” (Kr.-R. 1969 302). Die -mi- is hier bepaaldelik lo- 
kativerend, die -s (fern, sing.) ’n lokatief vir die waterplek. “Langbeenplek- 
fontein” . Wat die “langbeen” presies is, dit kan ons nie met enige 
sekerheid se nie. Is dit in verband te bring met 'n kameelperd, of, beter, 
met die langbeenboesmangras wat hier baie volop is, vgl. GAPUTZ, sodat 
die Afrikaanse naam hier ’n afkorting is?

AOBEHUNIS* [S 2115]

Kohler O 1959 Omaruru 28 “Among the mines the tin mines are the most 
important. The Uis Mine... and !Aobe-|hunis.„absorb most of the mine 
labour...” Ook elders, en gespel “ ...|hunis” .

Krenz FK Boer 1977 Aantekening “ !Aob = hoogte, pas, |huni = witbas. 
‘Die witbasboom wat op die rant groei’.” . Ter aanvulling uit die gesprek 
wat effens vroeer met mnr Krenz gevoer is en op band opgeneem is: “O 
ja, die het ek my tante gevra. !Ao is die plek bo-op die rant, !aob is die 
hoogte. Dis die witbasboom, die |huniboom, wat bo-op die rant gestaan 
het. Dit is wat die naam beteken” .

Die nodige deur mnr Krenz gese. Die witbasboom is die Boscia albitrunca 
(Smith 1966 CNSAP 512). Dus te verstaan: !Aob ai ma |hunis: “Rant-op 
staan witgatboom” .

In sy Aantekening hierby bring Boois J 1979 Taalassistent ’n totaal nuwe 
verklaring. Hy skryf “ !Aobe beteken ook ‘vrees’, !ao!ao is ‘bangmaak’, en 
hunis of |hones is die naam van die uil. Uile is dikwels by myngate te 

vinde. Uile is bekend as bangmakers. !Aobe|hones = ‘Bangmakeruil’, en 
dit lyk vir my die waarskynlikste verklaring vir so ’n plek wat deur kranse 
omring is” .

AOBIS S 2416 CC (ou naam van Bergtop)

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Aobis” .

Nie op kaarte van Hahn 1879 en Kiepert 1893 nie. Sprigade-Moisel gee dit 
aan op die suidelike spits van die Nubibberge. distrik Maltahohe. Volgens 
ons meting korreleer hierdie Aobis met die plasie “Bergtop 102” op die
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Nubib, met as grondslag die Topografiese reeks 1973 vel 2416 Mariental; 
dit le wes van Zwartmodder 101 van die Kriegskarte ("n steunpunt), of 
suidwestelik van die belendende Hammerstein 102. “ Bergtop" is klaarblvk- 
lik 'n vertaling van Aobis, en dit het die ou naam nog boonop verdring. 
!Ao-b = hoogte, top, volgens Krenz, vgl. AOBEHUNIS, of dit is (met pa- 
latale i.p.v. serebrale klapslag) soos Nama +au- [ +  ao-] = “die Spitze 
eines Berges. der Gipfel, Topp" (Kr.-R. 1969 NW 35). Die -bi- is plekbe- 
noemende suffiks. Hierdie eerste lid vind ons weer in =bAunin vir lede van 
die Topnaarstam, met =t=ao = top gelyk te stel met die Ao- van die naam. 
Hieroor het Krenz FK 1978 Aantekening nou die volgende te se: “ lAobis, 
dit sal nie met die taalgebruik ooreenstem om dit met ‘Bergtoppe' te ver- 
tolk nie. Ek sou eerder aan !ao = Bange, Furcht' dink. lAobis = ‘Stelle 
die man fiirchtet!'." Dus “Vreesplek".

AOGUDOM(MI), AUGUDOM(MI) S 2016 CC (Khoekhoense naam vir 
Kalkfeld)

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “Au-Aogudom(mi): naam 
vir Kalkfeld. (Willem |[Kharaseb). 'Manne se stem- (of: keel)-rivier’. J. 
Boois bevestig dit. 'Au‘ is nie duidelik nie".

Mnr ||Kharaseb is die informant van die Khoekhoense naam, die verkla
ring is van menere Haacke en Boois. Die Khoekhoense naam het ons nie 
op ons beskikbare kaarte teruggevind nie. Ao-gu is die mv. ml. by ao-b = 
man (Kr.-R. 1969 NW 6), en dommi = “die Kehle, die Stimme...” (Kr.-R. 
56). Bloot afgaande op die klank stel ons die vraag of daar nie op een of 
ander tyd n verband bestaan het met die Damarastam Aogu nie (vgl. bv. 
AOGUWUB), d.w.s. die naam beteken dan miskien die “Aogu-stam- 
rivier” . Die dorpie Kalkfeld le suidwes van Otjiwarongo.

AOGUWl'B S 1913 [DA)

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “Ao(!)guwub, ’n berg, le 
iewers agter die Grootberg. Volgens die informante Olga |Nuas se man 
is dit ’n rooi berg suidwes van Sesfontein, sigbaar noordwes van Palm- 
wag. ’n Ander naam is Animakha. Aoguwu-, soms verkort tot Aogu-, is 
ook die naam van ’n Damarastam by Sesfontein. Die betekenis kon nie- 
mand vir ons met sekerheid verduidelik nie, seifs nie lede van die stam 
nie. Olga |Nuas (self ’n Aoguwudama) het gepraat van "n klein bossie 
wat as reukweerder gebruik word” .

Die naam van die berg vind ons op die beskikbare kaarte nie terug nie. 
Volgens aanduidings (suidwes van Sesfontein 1913 BA, noordwes van
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Palmwag 1913 DD) miskien op AD of DA. Dit lyk dus heel waarskynlik 
dat in die grondwoord Aoguwu- die naam van 'n Damarastam gesien moet 
word, en dat die stamnaam in hierdie geval op die berg oorgegaan het, bv. 
as gevolg daarvan dat die stam hulle daar (op ’n tyd) gevestig het. Interes- 
sant is die verwysing van Olga |Nuas na n plantsoort wat as parfuum aan- 
gewend is en waarvan die naam aan die stamnaam herinner. HJ Wiss 1974 
Botanische Mitt 19 gee o.m. die volgende aan wat moontlik dieselfde plant 
geld “Der eigenartige deutsche Name Schlangeneierbusch ist eine Ablei- 
tung aus dem Nama: |ao!kuib oder auch |ao!uwub (nach Poennighaus)...” 
(Bestanddele is: |ao-b = “Schlange", en !uwu-s = “Ei” , vgl. Rust 1960 
DNW 53 en 16 resp.). Die naam is gegee n.a.v. die bruingeel elliptiese 
vrugvorm. Die botaniese naam is Maerua juncea Pax. Die Iguwub is blyk- 
baar ’n variant-iritspraak van luwub.

+ AOS S 2719 AD (ou naam van Liefdood)

DSWA-reeks 1911 Blatt 29 Warmbad “Liefdood" op die plaas Plattbeen. 
SWA-reeks 1974 vel 2718 Griinau “Liefdood” op plaas Plattbeen 300.

Hierdie naam is reeds bespreek in TH A* 203 met aanhalings uit kaarte 
wat destyds tot ons beskikking was en waarop die naam ingeskryf was as 
“Aos” en “ | A - | | o s ” . Dit het presies gekorreleer met “Plattbeen” , plaas nr 
300. Intussen het ons toegang gekry tot die twee genoemde kaarte hierbo 
wat Plattbeen aangee, en daarop ook “Liefdood" met winkel en derge- 
likes. “Liefdood” bestaan dus nog as naam, en is as sodanig ’n vertaling 
uit Khoekhoens Aos wat reeds deur dr Hahn op sy kaart van 1879 inge
skryf is en in sy Tsuni-||Goam 1881 bl. 24 korrek vertaal is soos volg: 
“ || A-11os, ‘Dying from love’, has probably been the scene of a very tragical 
love affair” . Die bykomende inligting is belangrik en hierdie artikel ver- 
vang nou die vorige oor Aos. Nama ||a = eroties liefhe, en 11o- = dood 
(Rust 1960 DNW 39 en 61 resp.), met die fern. sing, -s hier as indeks van 
’n bronnaam. Suidoostelik hieraan le ’n ander “Liefdood” , nl. op K 2921 
AD, suidoostelik van Kenhardt. Dit is plasie nr 181 aan die Swartputs se 
Loop. Vir die Afrikaanse taalgevoel is die konstruksie “Liefdood” minder 
gewoon, terwyl dit vir die natuurlike Khoekhoenspreker normaal is, sodat 
die vraag opkom of hierdie Liefdood nie ook maar ’n letterlike vertaling is 
nie, d.w.s. woordeliks en as bousel.

+ ARACHABNU(B) S 2818 BD (ou naam van Swartkop)

Krenz FK 1978 Boer Aantekening genoem “Errata”: “Aracha(b)nu(b), 
nu(b) ist nicht |onu, sondern wirklich =(=nub = schwarz, d. heisst =t=nub 
= Basaltkuppe. ||Araxa = abgeplattete spitze Basaltkuppe...”
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Dit is ’n korreksie by die opgawe in TH A* 204 waar mnr Krenz die slot- 
deel van die naam verbind het met |onu- = vinger, maar dit nou as geheel 
verklaar as “Afgestompte basaltkop", n.a.v. die swart (=t=nu) kleur van die 
basaltsteen. Dit is bepaald korrek. Met die reeks SWA skaal 1:50 000 1978 
vel 2818 BD Kais voor ons, merk ons dat die berg vandag die naam het 
van “Swartkop” met landmetersbaken 12 daarop. Dit is dan ongeveer die- 
selfde naam wat J Coetse 220 jaar gelede (1760) daaraan gegee het; hy het 
dit genoem “Swarte Berg”, vgl. VRV 28 34-5. Die ou inlandse naam is 
dan letterlik “Plat, afgestompte swart” , waar die “swart” te verstaan is as 
“swart-basalt-kop” , en waar die -b van die ml. ekv. optree as indeks van ’n 
bergnaam.

ARAKOOP, ARKOEP, ARKOEP(RIVIER) K 3017 BB

Afdelingskaart Namakwaland 1891 “Arakoop”. Dieselfde by Veillet s.j. 
kaart en moderne plaaslyste. Op Topografiese reeks 1973 vel 3017 
Garies “Arkoep”, “Arkoeprivier".

Hierdie plaas nr Clw. Q. 6-53 het nog sy ou grenslyne van 1891. Die naam 
is blykbaar oud. Deur die plaas loop ’n riviertjie wat dieselfde naam het as 
die plaas, sy rigting is van oos na wes; dit is ’n sytak van die Haasrivier. 
Die sensuskaart van 1891 toon soos ’n elmboog aan die noordelike punt 
van die plaas die “Kokersboom Hoogte” . Ons kry geen regstreekse hulp 
oor die betekenis van die plaasnaam nie; dit word vandag gehoor as 
Arkoep, sodat die aksent op die eerste lettergreep van die beginkompo- 
nent moes geval het. Wat beteken die naam, met hierdie gegewens voor 
ons? Is die lid Ara- dalk ’n gedevelariseerde uitspraak van Nama 11gara- = 
“die Aloe, der kokerboom” (Kr.-R. 1969 NW 83), in aansluiting by die ge- 
noemde “Kokerboom Hoogte” wat dit dalk vertaal?

ARANDIS, ORANDIS S 2214/2215

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Orandis” , bron. DSWA 1911 Blatt 15 Swa- 
kopmund “Arandis” , spoorwegstasie, daar naby ’n bron, albei op 2214, 
en op 2215 “Arandis Bge” (berge).

PNK-SWA 1976 soos verklaar deur hoofman L Gurirab “Arandis” , ou 
naam van spoorweghalte op trajek Walvisbaai-Otavi, 200 km suid van 
Khorixas, 60 km van Swakopmund, le in Damaraland, en is Damara. 
“Beteken: vrug van ’n wilde plant wat in die omgewing groei” .

Die plantsoort word nie aangegee nie. Uit die middele tot ons beskikking 
kon ons dit nie identifiseer nie. Miskien wil iemand daarmee help. Die -dis 
dui ’n plek aan, die -s bepaaldelik dat hier ’n bron/fontein was. Moontlik 
bestaan dit nog. Die wisseling A- en O- in die eerste lettergreep, soos hier,
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is nie ongewoon nie (vgl. gama- en goma- vir “bees/os”). Volgens die 
kaart van die Landmeter-generaal 1972 le die stasie in die distrik Swakop- 
mund. Dit is nou ook die naam vir die nuwe dorp van die Rossing-Ura- 
niummaatskappy. "Oorkant die stasie is 600 huise somaar in die woestyn 
gebou, en daar sal nog gebou word sodat daar later 7 000 - 10 000 mense 
kan woon” (pastor Walter Moritz).

ARANDIS(BERGE) kyk DAMASTADAOGOEB (HILL)

ARANS(KOP) kyk AROENAS(KOP)

ARASAB S 2616 CD 

Adressbuch 1911 “Arasab” , plaas.
Snewe L 1977 Hoofevangelis Gesprek “ =t= Arasab” [naam net uitgespreek, 

maar hy het geen mededeling oor die betekenis gedoen nie]. 
Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “ + Arasab. 

Die mense wat daar gebly het, het die naam gegee vir die rivier” .

Op die SWA-reeks 1968 vel 2616 Bethanien word “Arasab” ingeteken as 
’n lopie en as ’n plaas nr 43, sodat die plaas sy naam wel van die “rivier” 
gekry het. Dit blyk ook daaruit dat die naam eindig op ’n -b (ml. ekv.) wat 
o.m. berg- en (soos hier) riviername kan aanwys. Hierdie plaas le aan die 
westelike hange van die Huibplato, nog in die distrik Bethanien. Die plaas- 
like mense ken die plaas en spreek dit almal. onafhanklik van mekaar, uit 
met 'n palatale suigklap. Dit moet ons as korrek aanvaar. Maar niemand 
gee ’n verklaring nie, en dit moet miskien as ’n waarskuwing dien. Met die 
suigkonsonant vasgestel. kan ons kies tussen “Spoegplek” (=t=ara) of “Plek 
van die gebarste voete/pote", of “Plek waar vrugtepitte is” , almal volgens 
Kr.-R. 1969 NW 34, en almal sonder ondersteuning. Hierby is nog die 
opinie te voeg van Boois J 1979 Taalassistent Aantekening: “ =t=aras is ook 
‘saad’ in Nama”.

ARASAB(RIVIER) S 2716 AB

Opmeting 1951 “Arasabrivier in Luderitzdistrik, ong. 30 myl [48 km) suid 
van Aus. Ou naam, uit Nama, beteken ‘Steekdoringrivier’, volgens kon- 
stabel R. Apollus en van eie ondervinding” . [Inligting van sers. D. 
Heese van Aus],

Die naam is ook so ingeskryf op SWA-reeks 1976 vel 2716 Ai-ais. Wes van 
die rivier is ook “Arasab se Vaalkop” . Arasabrivier loop deur die plaas 
Arutal nr 25, 'n dalagtige laaggebied wes van die Huibberge. Vgl.
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ARU(TAL) in TH A* 223. Die Ara- wat deur ons segsliede in die 
riviernaam vertaal word as ’n “steekdoring”, en die aru- van die naam van 
die plaas waardeur die Arasabrivier vloei. is klaarblyklik dieselfde woord. 
“Von den Nama wird er Arab, von den Herero Omuama genannt, bota- 
nisch Albizzia anthelminthica” (Ponnighaus 1931 Joernaal 6 28-9). Met sy 
geelwit poeierkwassies is hy n aankondiger van die lente. Kyk verder o.a. 
Wiss HJ 1973-4 Botanische Mitt 9. Die -sa- is 'n lokatiewe morfeem, en 
die ml. ekv. -b as uitgang kom by riviername omtrent reelmatig voor.

ARASES S 2615 CA (ou naam van Halifax-eiland)

Schultze 1904-5 ANUK 164 "Arases, die Insel Halifax” .

Dit is die enigste optekening van die Namanaam wat ons vir hierdie afge- 
snede eilandjie raakgelees het. Dit behoort tot die pikkewyneilande wat vir 
die guanohandel van so groot belang was/is. Geen hulp word vir die bete
kenis aangebied nie, Schultze skryf ook geen suigmedeklinker hier nie. 
Kyk ons na die pragtige kaart wat die afdeling Natuurbewaring van die 
SWA-administrasie agterop die bekendstellingsboekie Luderitz s.j. geplaas 
het, dan lyk die eiland baie asof hy afgesny is, in Nama 11ara- = “etwas 
abschneiden, kiirzen, Glied amputieren” (Kr.-R. 1969 NW 22). Die ge- 
deelte -ses is as lokatief te waardeer. Hoe ook al, ons wil graag die naam 
in ons studie bewaar he, daarom sy opname hier. Krenz FK 1978 Boer 
Aantekening stem saam met ons verklaring. Hy se “ ||Arases = ‘Vom Land 
getrennte Stelle’.”

[ 11 Arases* * ]

[ARBEID ADEL] kyk MUNUGUTSOUB 

AREBES S 2314 (AB)

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “ jArebes, ’n Inaraveld 
naby die strand tussen Walvisbaai en Sandvishawe. Die |areb is ’n plant, 
’n soort onkruid wat na bewering vir drie verskillende doeleindes ge
bruik word, nl. 1. die maak van sai (boegoe); 2. maagmedisyne, veral 
teen maagbloei; 3. die maak van krale. Ongelukkig was ek nie in staat 
om ’n monster van hierdie plant te verkry nie, want daar is aan my gese 
dat dit eers na die eerste reen, resp. nadat die rivier afgekom het, volop 
is. Dis nie Phaeoptilum spinosum, die brosdoring, nie. By Kroenlein 
1889 Wortschatz 17 kry ek die volgende verwysing: ‘eine Art Kraut 
(Quecke), woraus Buchu, wohlriechendes Streupulver, bereitet wird’. 
Dus ‘Plek van die |are-plante’.”
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Die -be- het die funksie van n lokatief, en word hier gevolg deur die -s 
van die vr. ekv.

AREHOAB S 2419 AA (ou naam van Aranos)

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ !Are!hoab: ’n rivier/plek 
by Aranos (J. Boois)".

Eintlik is die naam reeds bespreek in TH A* 205 onder ARAHOAB. Daar 
het mnr Boois sy opgawe so verklaar: “ !Are!hoab, !are- is 'n soort bos; 
!hoa is ‘kromV’ Feit bly dat die eerste lid sedert dr Th Hahn 1879 gedoku- 
menteer is as !Ara-, maar ons herhaal hierdie inskrywing sodat hy vir voile 
aandag 'n eie paragraaf kan he. O.i. is die vraag nog steeds oop.

+ AREP, AREP(RIVIER) S 2618 CC/CD

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek ‘‘Arep, dit is 
hierdie klitsgras".

Hier word vir Arep, plaas 131, distrik Keetmanshoop, 'n ander verklaring 
gegee as die in TH A* 210 (betekenende "Kareeboom"). Daar was die 
grondwoord !(k)are-, by mnr Arndt en sy span wat die plaas ken, is die 
grondwoord Tare- = klitsgras (Kr.-R. 1969 NW 35 Tare-|ga-s = “nie- 
drige Sorte Stechgras mit viel Grannen”). Die -p (-b, ml. ekv.) vertel wel 
dat die naam se beginpunt die rivier was, en dat die naam later op die 
plaas oorgegaan het — -b is ’n indeks van berg- en riviername.

[T Areb]

ARETITIS S 2518 CA

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “ | Aeretatites, 
‘Ek sal nie hout gaan haal nie’. Die vrou het geweier om die hout te 
haal. |Ae- is hout, vuurmaakhout".

Aretitis is plaas nr 12, suidwestelik van die bekende Mukorob. Die fern, 
sing, -s is hier lokativerend, by |aere (vuurmaakhout gaan soek/haal), en 
tite = nie.

+ ARIAMS(VEEI) S 2819 BB

Rooi J 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek “ |Ariams- 
vlei, dit is Houtmaakvlei, Houtmaakplek".

Andreas B 1977 Onderwyser van Heirachabis Gesprek “ |Ariamsvlei. In
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Nama se hulle ook |Ariams=+=gas...|Ari is om iets te blus, ’n vuur by- 
voorbeeld. Ams, ja, dit is mond”.

Hierdie naam is behandel in TH A* 212 en daar is sewe verklarings aange- 
haal sonder dat ons ’n duidelike gevolgtrekking daaruit kon maak. Hier is 
nog twee spontane verklarings van Kleurlingsprekers uit die onmiddellike 
nabyheid. Ook hulle bring o.i. geen werklike verheldering nie.

AR1CHAAMS S 2114

Kohler O 1959 Omaruru 48 “In 1951 Bergdama moved into the Reserve 
from the southern Kaokoveld and settled at Daob-!gaos, Tisseb, ||A- 
rixa-ams...”

Opmeting SWA s.j. “Arixa ams, Nedersetting, Omaruru, ong. 74 m [120 
km] wes van stad. Damara” .

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “ | |Arixa-ams, 
’n plek met baie brosdoringbosse".

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “ ||Arixa-ams, 11ari = Grewia sp., met 
vierkantige stam, vrug suursoet, ’n wollerige vrug. ‘Waar die bos aan die 
water (ams) staan’.”

Die lid -am-s = mond, en oordragtelik: bron, wateropening van wisselende 
formaat. Die komponent -xa- is aanduiding van groot hoeveelheid, soos 
“baie, volop/ryk aan” , hier naamlik aan 11ari-, volgens Krenz ’n soort van 
rosyntjiebos, volgens Arndt e.a. brosdoringbos, lg. ’n Phaeoptilon spino- 
sum Radik. (Ponnighaus 1933 Joernaal 6 21, ook Smith 1966 CNSAP 179).

[| | Arixa-ams]

ARICHABNUB S 2818 BC/BD

Coetse J 1760 Mossop oor horn in VRV 28 34-35 vn 35 “Coetzee turned 
back at a ‘fairly high mountain almost entirely of black rock’ which he 
named the Swartberg” .

Hahn Th 1879 kaart “ ||Arixab- +  nub Mt.” Kiepert 1893 kaart “ 11Ari- 
khab=t=nub B”. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Arichabnub (Elliot Bg)” . 

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “ 11Ari- is ’n Grewia, en =t=nub = basalt- 
kop” . [Byvoeging in 1979:] Die basaltklip lyk swart, en =t=nu is swart” .

Hierdie koppie is deur Hahn gebruik vir trigonometriese opnames. Dit le 
baie naby aan Warmbad, noordoostelik daarvan, aan die Arigabrivier. 
Hahn gee die klapkonsonante soos hy dit daar gehoor het, en soos herhaal 
demr Kiepert in sy weergawe. Die Kriegskarte gee die alternatiewe naam 
van die berg soos dit daaraan toegeken is deur sir JE Alexander 1836; op 
sy kaart is dit aangeteken as “Mount Elliott” . Die lid -=t=nu- = swart is
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die kleurindruk van die basaltklipmassa, volgens Krenz, die ml. ekv. -b is 
normale indeks vir ’n berg (en ’n rivier). Kr.-R. 1969 NW 306 verklaar 
=bnu-b ook direk as “schwarze Bergkuppe”. Die ||ari- is Namanaam van ’n 
soort rosyntjiebos met ’n suursoet, wollerige vrug.

Ander beskou die veldbos 11ari- as die brosdoringbos (vgl. Arndt e.a. 
s.v. ARICHAAMS), Xaregeb e.a. as die kruisbessie (vgl. ARIS) — hoe 
ook al, dit is ’n belangrike veldbos. Mossop se verklaring is dus onaanvaar- 
baar. Kyk egter ook die verbandhoudende naam van die ARIGAB( RI
VIER). “Swart kop met baie (veld)bosse daar” . Mnr J Boois 1979 Taalas- 
sistent Aantekening beskou die T=nub as ’n moontlike sametrekking van 
=t=nu|uib vir “swart koppie” , en vertaal die naam ook as “Swart koppie vol 
van die 11aridi” , d.i. rosyntjiebosse.

[||Arixa +  nub**]

ARICHADAMAB S 2315 AB

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Arichadamab Bge.” , en daaronder 
“(Bloomthal)” . Topografiese reeks 1966 vel Walvisbaai “Arexadamab- 
berge” .

Ons het geen regstreekse voorstel oor die betekenis van hierdie belangrike 
berg ontvang is; daarop is ’n landmetersbaken. Die -xa- (ook gespel -cha-) 
dui groot hoeveelheid aan, ook omvang, “baie/groot/volop” ens., hier nl. 
van ari-, op Topografiese kaart are-. Die naam wat die Kriegskarte tussen 
hakies aangee, indien op die bergmassa betrekbaar, stem ooreen met 
Nama 11hare- = “gelbe Katzchenbliite der Akazien und Dornstraucher” 
(Kr.-R. 1969 NW 162). Taamlik naby aan die berg le die plaas "Blohmtal” 
nr 17, noordoos daarvandaan. Arecha- (arixa-) wil dan se: “met baie 
doringboombloeisels/poeierkwassies” . Of daar ’n verband is tussen berg
massa en plaas, die een met die inlandse ari(xa)-, die ander met die 
Afrikaans/Duitse blohm-, dit weet ons nie. Krenz FK 1978 Boer Aanteke
ning skryf hierby “My duiding is: Are = staunen, xa = viel, da = ich, ma 
= stand, ‘Wortlos stand man da, staunte und wusste nicht: wo weiter'.” 
Hierdie verklaring is gebaseer alleen op wat die klankbousel oproep.

[||Harexadamab**]

ARICHANANIS, ARIXANANIS kyk ARECHANANIS in TH A* 209 

ARICHAS S 1816 DD

Hartmann 1904 Kaart “ lArichas (Springbockfontein)” , fontein suidoos van 
Etoshapan. Dieselfde by Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk met dieselfde 
graadvierkant.
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Krenz FK 1977 Boer Aantekening “1st es nicht lEirixas = Steenbokfon- 
tein? Springbok ist ||gub, bei den =t=Aodaman =t=haab”.

Die vraag is of Springbokfontein die inlandse naam vertaal. Indien wel, 
dan moontlik soos by Krenz. Anders “Plek ( -s) waar die !are- of karee- 
bome volop (-xa-) staan", nl. 'n Rhus sp.

[lArixas]

ARIDEB S 2616 CB

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus “Hier by Aus, jy gaan 
so deur. Agter die dorp kom 'n rivier af. Ons noem horn lArideb. Die 
rivier kom daar af, dit beteken so: die rivier kom daar af van die 
berge".

Ons vind die naam van die riviertjie wat deur Aus loop, nie op ons kaarte 
terug nie. Die uitgang -b is die ml. ekv. wat o.a. aandui dat 'n naam 'n 
rivier benoem.

ARIGAB(RIVIER) S 2818

Opmeting SWA s.j. “Arigabrivier” . Dieselfde “Arigaprivier” , almal op 
blad vir Warmbad 2818.

Topografiese reeks 1973 vel 2818 Warmbad “Arigabrivier".

Ook gespel “Arikhab” . Die riviertjie “vloei" van die noordooste uit en 
oostelik by Warmbad verby om suidwestelik daarvan in die Homrivier op- 
geneem te word. Dit le na aan Warmbad, trouens, volgens die Topogra
fiese kaart stroom dit deur die “Townlands". Die berg ARICHABNUB aan 
die lopie het dieselfde eerste lid Aricha-, sodat die suigkonsonant voor die 
eerste komponent ook vir die rivier die laterale moet wees, 11ari-. plus dan 
die kwantiteitsindeks -xa- (in die naam gespel -cha-), betekenende baie, 
volop, plus die -b wat hier indeks van 'n riviernaam is. “Die ari-ryke 
rivier” . Die 11ari- is volgens Krenz 'n Grewia sp., Kr.-R. 1969 NW 23 ken 
'n 11ari wat ’n soort veldbos is, o.a. ook goed vir medisyne, en 11ari- is ook 
’n soort klitsgras (vgl. Moritz ARECHANANIS). Die keuse tussen die 
moontlikhede moet gemaak word ooreenkomstig wat plaaslik na die juiste 
antwoord lyk. Ons meen dat, per slot van sake, die riviernaam net "n ver- 
korting van die ooreenstemmende bergnaam sal wees en dieselfde beteke
nis sal he, gegrond op die voorkoms van die basaltklip daar.

ARIKOAS S 2219 AC

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Orlogsplatz (Arikoas)” .
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Op DSWA-reeks 1910 Blatt 17 Gobabis en latere kaarte kom slegs die 
putsnaam “Orlogsplatz” voor, die Namanaam het teen 1910 verdwyn, en 
Orlogsplatz vandag ook: ons kom dit nie meer tee nie. Die puts aan die 
trekpad moes gele het op Wendelstein 171 of op Welkom 412, oos van Go
babis. Arikoas is te lees as ||Ari-!goas, “Puts/holte (-s) met brosdoring- 
bosse (11ari-, nl. die Phaeoptilon spinosum, fam. Nyctaginaceae) by die 
kloof (!goa-)” .

[ 11 Ari !goas]

ARIROEP K 2917 AD

Topo-kadastrale reeks 1965 vel 2916 Springbok “Ariroep". Topografiese 
reeks 1973 vel 2916 Springbok “Ariroep”.

Roman A 1974 Kantoorbode Ondervraging “Dit is hondjie, klein hond-
jie” .

Goosen WJ 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Die plaas Ari
roep het 'n Hottentotsnaam, en volgens die ou Namataal beteken Ari
roep ‘Hondejongetjie’.”

Die voor-die-hand-liggende betekenis van “hondjie” is bepaald klankasso- 
siatief, Nama ari- = hond, plus verkleiningsmorfeem -ro-. Dit is natuurlik 
moontlik. Ons meen egter dat die eerste lid eerder is soos Nama lari- = 
steenbok (vgl. Kr.-R. 1969 NW 29), en wel op grond van die klompie aan- 
sluitende plekke in die onmiddellike omgewing met bestanddeel “Steen
bok-” . Ariroep le wes van Steinkopf, byna halfpad na Port Nolloth. 
Regoor Ariroep op dieselfde topografiese hoogte en oorkant die leegte le 
“Klein Steenbok” , suid van horn “Steenbok” en dan “Steenbok se Berge” 
met ’n landmetersbaken daarop. Onteenseglik was in daardie omgewing 
baie steenbokke, en taalkundig sluit die Ari- van Ariroep, Nama vir steen
bok, volkome hierby aan. Die -p lokativeer hier die berg. Die -roe- kan 
diminutiefmorfeem wees, in die geval beteken die naam “Steenbok- 
kie(s)berg” .

+ ARIS S 1918 AB

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek 
“ || Aris, dis mnr Jooste se plaas. Kruisbessies. Op daardie plaas is baie 
van die bessietjies, of hoe noem mens hulle... sulke rooi, ronde bes- 
sies” .

Die naam van hierdie plaas nr 283 is reeds behandel in TH A* 213. Hier 
word die opinie aangehaal van kenners van die plaas en van die taal van 
die Namas. Bedoel word die brosdoring, Phaeoptilon spinosum, familie
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Nyctaginaceae. Die Namaterm 11ari- het ook in Afrikaans oorgegaan as 
arrie (WAT 1970 1 539), daarnaas arrie(kombro), soos daar.

HlAris]

ARISES S 2115

Opmeting s.j. “Arises, river, +- 45 m [72 km] wes van Omaruru", ook 'n 
“Nedersetting” .

Kohler O 1959 Omaruru 44 “ =t=Arises” .
Krenz FK 1977 Boer Aantekening “plek waar die mense vee kon aanteel, 

=hari = teel, Vieh ziichten, halten” .

Die naam van ’n waterplek (fern. sing, -s) aan ’n lopie uit ’n suidoostelike 
rigting afkomstig en wat deur die Omarururivier ontvang word (Topogra
fiese reeks 1972 vel 2114 Omaruru op 2115 CA). Prof. Kohler gee die 
klapklank, mnr Krenz ’n verklaring wat daarop gebaseer is. “Veeteelplek” , 
met die -se- fungerend as lokatiewe formatief. Boois J 1979 Taalassistent 
Aantekening sien in die eerste komponent Nama =f=ari = bars, en =1= Arises 
is dan die “Plek met barste, die gebarste plek” .

[=1= Arises**]

AROCHAS kyk + GANAUS

AROENAS(KOP), ook ARANS- en ARONS(KOP) K 3019 CD

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3018 Loeriesfontein “Aranskop” . 
Opmeting 1972 “Aroenaskop, distrik Calvinia, 12 myl [19 km] wes van 

Loeriesfontein. ’n Ou naam vir ’n kop. Ander spelvorme: Aronskop. 
Die naam kom van die plant aroenas. Dit is voorheen verkeerdelik aan
gegee as Aronskop. Die kop le op die plaas Witvlakte. Inligting verkry 
van mnr Brand van die plaas Hangsgat. Hy is ’n ou inwoner van hierdie 
streek en het sonder aarseling gese dat dit nie Aronskop is nie, maar 
Aroenaskop” . Formulier ingevul deur NJ Cloete.

Op latere kaarte kom die naam dan ook voor as Aroenaskop, met landme- 
tersbaken nr 2 daarop, vgl. die ooreenstemmende Topografiese kaart 1974 
en (van dieselfde jaar) die kaart op die skaal 1:58 000, lg. gee die hoogte 
van die kop aan as 619 meter. Dit le aan die Kamdanierivier. Die kop met 
naam verskyn nie op die Sensuskaart van 1891 nie. Aran(a)- is blykbaar ’n 
wisseluitspraak van aroena, en Aron- is volksetimologies daaruit gehaal. 
Die aroena is ’n Caralluma sp. (Smith 1966 CNSAP 64-5). As naamge- 
wingsmotief kom dit voor in o.a. ARONEGAS (TH A* 219), daar ook ver- 
vorm tot “De Ronde Gas” .
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AROHUB (vir ligging sien Krenz hieronder)

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “Arolhub = ein Geliinde, welches man 
weit iibersehen kann, ohne Baumvegetation. Aurilhub ist das Gelande 
nordl. Kamanjab, Otjikondo, Nubes (das Gebiet der Auridaman, einen 
Zweig der =t=Aodaman, welche die Bergziige von Franzfontein - Outjo - 
Otavi bewohnten), dialektisch den FIei||kom Saan nahestehend".

Vgl. verder AURIB bespreek in TH A* 245. Mnr Krenz is tuis in hierdie 
wereld en onder hierdie bewoners. Aro, se mnr Krenz, beteken “wye 
vlakte” ; !hu-, weet ons, beteken “die Erde, das Land” (Kr.-R. 1969 NW 
202-3), sodat Aro-lhub wil se die “Wye vlakteland” of “-gebied”. Auri
lhub is weer, letterlik, die "Land van die Auri-daman” . Boois J 1979 Taal- 
assistent se kommentaar is: “As ek so na ou mense luister, klink Arolhub 
vir my meer na sandveld sonder berge, terwyl Aurib vir my meer na water- 
lose vlaktes klink” .

[Arolhub**]

ARONS(KOP) kyk AROENAS(KOP)

ARUAIS S 2216 C

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ |Aru-ais: ‘Misplek’, 
rivier af in die onmiddellike omgewing van Otjimbingwe. Naam genoem 
deur Thimoteus |Hara +  gaeb, dit is sy tuisplek” .

Die verklaring is van mnr Haacke, n.a.v. Nama |aru- = “(trockener) Mist,
Diinger” (Kr.-R. 1969 NW 15), en ai- = “das Gesicht...die Oberflache”
(Kr.-R. 60 s.v. eis), d.i. die “plek” . “Misplek”.

[| Aru-ais*]

ARUBES S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “ |Arubes, ’n Inaraveld 
in die ou bedding van die IKhuiseb. |Arub = droe mis, veral bokdrolle- 
tjies (vgl. ook Kroenlein 1889 Wortschatz 17). Die plek het volgens in- 
formante sy naam gekry omdat daar altyd baie bokmis rondgele het” .

+ ARUBES(-OST) S 2016 AB

Luiperth D 1977 Hoofraadslid, Luiperth S 1977 Konstabel Gesprek 
“Arubes-Ost, is TArobes. Die plek waar wag-’n-bietjiebome volop is” .

Alberts PPH 1977 Boer Gesprek “Arubis, dis hierdie witdoringstamboom,
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aru. Dis wat ons genoem het die perdepisboom, ons ou mense. Nou 
noem hulle hom die oumatoom. Daar was Arubis-Oos en Arubis-Wes. 
Toe kom daar mense en hulle kom bly op Arubis-Wes, en toe gee hulle 
hom die naam van Dagbreek” .

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Aru is hierdie boom met die wit blomme. 
Dis 'n medisyneboom. In Grootfontein verkoop hulle dit in die apteek 
vir maag en verkoue. Sy Hereronaam is Omuama of oumaboom. Die 
bas is medisyne teen wurms en maagsiektes” .

In TH A* 221 is die naam van hierdie plaas nr 177 ook bespreek. Twee 
van ons segsliede wat hier verklarings gee. het daar verklarings gegee wat 
afwyk van die verklarings wat hulle nou gee. Soos mnr Luiperth en sy seun 
hierbo, het hulle daar tot grondslag gekies die Namawoord =t=aro- vir die 
blinkblaarwag-’n-bietjie of die jakkalsbessie, die Ziziphus mucronatus. Die 
aru- is ’n ander boomsoort, Ponnighaus 1931 Joernaal 6 28-9 identifiseer 
die aru- of “Kirschrindenbaum” as ’n Albizzici anthelminthica A. Brogn., 
fam. Leguminosae. Mnr Alberts deel 'n belangrike brokkie eksterne ge- 
skiedenis mee aangaande die naamsverandering van Arubes-Wes(t). Dag
breek, plaas nommer 128, naby Outjo, noordoostelik daarvan, was vroeer 
Arubes-Wes(t). Dagbreek vertaal (volgens ons segsman) nie die ou naam 
nie, dit vervang dit net. Kyk verder mnr Alberts hierbo. En tog is 'n ver- 
band tussen Arubes en Dagbreek moontlik vir sover ons by die bespreking 
van ARUZIS, ou naam van Morgenroth, ’n aanknoping gevind het met 
Nama aro-aro = “Morgen werden, tagen" (Rust 1960 DNW 43). Die lid 
aro-aro sluit direk aan by die Aru- van Arubes, sowel deur sy bevredi- 
gende ooreenkoms betreffende die klankbousel, as deur ’n bevredigende 
ooreenkoms in betekenis. Een lastigheid is dat Namasprekers soos Boois J 
1979 Taalassistent by hierdie aro-aro aanteken “Ek kan nie ’n woord vind 
naby ‘aru’ wat na aan ’n Afrikaanse vertaling [van “dagbreek”, “more- 
rooi”] kom nie” . Hoe ook al, ons verstrek die feite wat volgens ons hierop 
betrekking het, daaronder die optekening by Rust vir lumier, dagbreek.

+ ARUS S 2619 CC

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Arus is ’n 
soort boom, aruboom, die regte Afrikaanse naam is die disseldoring- 
boom” .

Hierdie plaas nommer 72, suidwes van Aroab, in die distrik Keetmans- 
hoop, het ons bespreek in TH A* 222 n.a.v. die mededeling van die plaas- 
eienaar wat die betekenis opgegee het as “Fonteintjie” (soos Nama 
|Auros), maar ons het twyfel uitgespreek en gevra of dit nie gewoonweg 
net beteken die “Albiziafontein” nie. Dit word nou deur ons segsliede hier
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ook so verklaar. Steun vir die verklaring vind ons nog daarin dat die aan- 
grensende plaas Dickbusch nr 71 is wat op bos- of boomrykheid heenwys. 
Die aru- is 'n Albizia sp. (by Ponnighaus 1931 Joernaal 6 28-29 die Albiz- 
zia anthelminthica, sy spelling).

[Arus]

ARUTSUBES, ARUTSUBEB S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “Aru-tsubes of Aru- 
tsubeb, 'n Inaraveld in die ou bedding van die !Khuiseb. Arab = aru- 
boom (Albizia anthelminthica), witblomboom. Hierdie boomsoort het 
vroeer, d.w.s. tot in 1934 toe die IKhuiseb sy onderloop verander het. 
baie in die omgewing voorgekom. Die 11hoeti (melkemmers, tregters en 
bakke) is van aruhout vervaardig. Die betekenis van tsuas ‘sleg‘ (of, vol
gens Kroenlein 1889 Wortschatz 329, 'rnuhsam. lastig, bose. verkehrt') is 
ook deur informante aangehaal, maar hulle was nie in staat om die rede 
vir 'n sodanige benaming te noem nie. Ludwig Engelbrecht en Stefanus 
Namamab meen dat die dorings van die arubome die mense gehinder 
het om by die Inarati uit te kom, want baie van die borne het sommer 
tussen die Inarabosse gestaan".

Die -be- is 'n suffiksale element wat as "n lokatief diens kan doen. hier 
gevolg deur die -s van die vr. ekv.

ARUZIS S 2316 CB (nou Morgenroth)

Aruzis was die Khoekhoense naam van Morgenroth, plaas nr 17, dist. 
Windhoek, suidwestelik van Rehoboth. Vir naamsverwisseling kyk ZBu U 
v m 5, Argief Windhoek. In gevalle waar n moderne naam 'n ouer Khoe
khoense naam vervang het, vind ons dikwels dat die moderne naam die 
vertaling van die Khoekhoense naam is. Ons meen dat dit ook hier die 
geval is. Die Nama aro-aro beteken “Morgen werden, tagen" (Rust 1969 
NW 43). Aro- stem klankmatig goed ooreen met die eerste lid Aru-; die 
tweede lid, -zis, is die Duitse spelling van die meer gewone -tsi-s, plekbe- 
noemende suffiks met slot -s fern. sing. Vir 'n ander Aru-naam wat eintlik 
Aro- is, vgl. ARUBES, tans Dagbreek. Daar is egter ook diegene wat 'n 
ander verklaring voorstaan. Krenz FK 1977 Boer Aantekening meen dat 
die grondwoord die “arusboom is wat medisinaal gebruik word vir maag 
ens., vir wurms", en 'n Albizia sp. is. Vgl. verder ARUGUAMS. Boois J 
1979 Taalassistent Aantekening se “Ek ken nie ’n woord naby ‘aru’ wat na 
aan hierdie vertaling kom nie” , t.w. van “morerooi/dagbreek” . Feit is 
egter dat Rust so ’n reduplikatiewe woord ken, soos deur ons aangehaal is, 
hoewel dit aan die ander kant vreemd aandoen dat Kroenlein 1889 Worts
chatz en Kr.-R. 1969 NW die woord nie opgee nie.
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ASANIB S 1918 AB

Du Plessis JM 1973 Boer Vraelys “Die plaas le 60 km noordoos van 
Grootfontein. Xha beteken rivier of spruit. Die Boesmans spreek dit uit 
Xhasani. In die somer vloei sterk strome water deur die plaas. Xh is ge- 
bruik om die Boesman se klikgeluid weer te gee” .

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek 
“Asanib is die plaas van mnr Du Plessis. Dit beteken die nuwe plek...”

Asanib is plaas nr 271. Die verklaring van mnr Xaregeb en sy span is taal- 
kundig volkome versoenbaar. Nama vir “nuut” is |asa- (Rust 1960 DNW 
45), dus met die klikgeluid wat mnr Du Plessis gehoor het. Oor die grond
woord behoort min twyfel te bestaan. Die slotdeel is wel die lokativering, 
vgl. ook dr Vedder by ASANIB 2518.

ASIS(-OOS) S 1917 DD

Hartmann 1904 kaart “Okombahe Tjimene (=t=Asis)” en “Asis Mine” . 
Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Asis- 

Oos is die plaas van mnr Van Biljon. Asis, dit is as jy iemand laat 
drink, jy laat die kind drink, of jy laat die vee drink. Dit is ‘Drink- 
plek’.” '

Asis-Oos is plaas nommer 526 net noordoostelik van Kombat, of oos van 
Otavi. Die ou Asis Mine het net bokant die plaasopstal gele, volgens dr 
Hartmann. Die verklaring van mnr Xaregeb en sy span moet afgewys word 
omdat hulle nie die ou uitspraak geken het nie en die grondwoord ver- 
keerd gekies het. Dr Hartmann het noukeurig op die suigkonsonante gelet, 
en hier is die grondwoord =t=a- vir “das Riet, die Rietflote...der Riettanz” 
(Kr.-R. 1969 NW 32). Die -si- is ’n lokativeerder, die -s (fern, sing.) dui 
meer bepaaldelik aan ’n bron, nedersetting ens. “Die fontein/nedersetting 
(-s) waar (-si) daar riete is (=t=a-)” ens., waarskynlik gewoonweg “Rietfon- 
tein/drinkplek” .

[ + Ases**]

ATIES, ATTIES, ATE K 3118 DA

Gordon 1780 ms 2 97 “Na een uur reden wy door de droge ate rivier die 
van...Troetroe en Bidouw komt...”

Sensuskaart 1891 “Aties Extension”, plaas Cl. 10-17, en op ander kaarte 
van die distrik Vredendal.

Mossop 1927 Old Cape Highways 161 “Thence by ...Atties to...Van 
Rhyn’s Dorp...upon a river...Troetroe...”
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Gordon wie se pad hierlangs presies bepaal kan word, praat uitdruklik van 
’n Aterivier bokant die Troetroe. Ons kry vandag nie meer die naam van 
’n rivier At(i)e-(s)- hier terug nie, ook nie op die Topografiese reeks 1973 
skaal 1:50 000 nie. Wei op almal kom hier die plaas Aties Extension voor 
wat grens aan die suidelik gelee plaas “Vaderlandsche Rietkuil” nr Wor. 
Q. 7-23 (Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3118 Calvinia), waarvan die “Ex
tension” ongetwyfeld vroeer deel was. Let op die hoofgedeelte van die 
naam “ Rietkuil". Riete was hier blykbaar volop aan die oewers van die 
Troetroerivier. Nou is hier verskeie plase in die onmiddellike omgewing 
met die bestanddeel Riet-, en by die Droerivier ook met die bestanddeel 
Palmiet-. Na Vredendal toe aan die Troetroe-, Klein- en Olifantsriviere is 
’n reeks moerasse en vleie met riet en palmiet, vgl. die stel kaarte 1:50 
000. Ons meen dat Ate, hierdie rivier van vroeer, nou nog bewaar gebly 
het in die naam van die genoemde plaas en van ander plekke, bv. in 
“Aties” en “Onder-Aties” aan die Troetroerivier (Topografiese reeks 1968 
vel 3118 Calvinia), en dat die betrokke name beteken die “Rietplek”, soos 
Nama =t=a- = riet. Vgl. verder AAKAAP in TH A* 153, aldaar ook vir 
ander Khoekhoense plekname met =ba- as komponent. Wat Aties Exten
sion betref, wil dit se dat Aties die ou Khoekhoense naam nog bewaar, en 
“Vaderlandsche Rietkuil” weer die vroee vertaling van die komponent wat 
bepaaldelik op die riet slaan. Dit is hier nog eens die dubbelheid wat in ou 
plaasname telkens opgeval het, die ou naam Khoekhoens, die jonger naam 
die vertaling daarvan.

+ AUAS S 2517 CC

Alexander 1837 EDI A 2 227 “ ...we continued our journey along the cold 
and flat summit of the Bulb Mountains, and turned aside to get water at 
the fountain ’Ahuas, or Blood. In this was said to dwell a snake which 
guarded it, but strange to say, when the fountain was reached, it was 
found to be dried up, and a water snake, about 6 feet long, brown 
above and yellow below, lay dead beside it...” [’n Boesman het erken 
dat hy die slang die vorige dag gedood het].

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Auas (Blutfeld)” .

Th Hahn wat in Tsuni-||Goam 1881 53 oor die waterslang skryf en Alex
ander aanhaal, se dat Ahuas nou |Aus is, en dit het ons op ’n dwaalspoor 
gebring. Die Kriegskarte gee tussen hakies die alternatiewe naam aan, 
“Blutfeld” , wat die vertaling van die Khoekhoense naam was, ’n naam wat 
nog voortbestaan vir die plase Auas nr 8, Auas-Noord waarop moontlik 
die fontein is waaroor Alexander geskryf het (vgl. Topografiese kaart 1971 
SWA vel 2516 Gibeon), en dan Auas-Suid nr 7. Vgl. TH A* 226 oor lig
ging ens. Die naam Blutfeld bevestig Alexander se afleiding, by Nama |au-
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[|ao-] = "Blutt" (Rust 1960 DNW 11). vir sy 'Ahu- (die diakritiese teken 
vir die suigkonsonant), plus -as wat, in ooreenstemming met die lid -feld in 
Blutfeld, wel soos Nama !au- = "Feld. Jagdfeld" (Rust 21) is. met die 
gewone fonteinindeks -s van die fern. sing. Gemoderniseer sal die naam 
vandag geskryf word as |Ao-!au-s, met klemtekens soos Kroenlein hulle by 
die onderskeie komponente gegee het.

+ AUAS(BERGE) S 2217

Witbooi, Willem 1977, een van Apriels K Oud-onderwyser se span van 
Aroab Gesprek “Die naam Auasberge se dit is die 'Voorpunt', die 
‘Voorloper’."

Verskillende moontlikhede aangaande die betekenis van hierdie. die mas- 
siefste bergmassa van Suidwes-Afrika. is bespreek in TH A* 227-9 waarbv 
nou nog 'n nuwe verklaring gegee word.

AUB S 2716 DB

Snewe L 1977 Hoofevangelis Gesprek "Aub is mnr Eloff se plaas. Daardie 
plek |Aub het 'n fontein met water".

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “ |Aub is mos 
brakwater, wat hulle se. wat hulle nou noem Goagab. Die brakwater 
wat hulle nou se Goagab was |Aub gewees. Die Witmense roep dit 
Goagab. |Aub is mos 'n water wat self loop, fonteinwater".

Dit handel hier oor plaas Aub nr 81 wat nog net in die distrik Liideritz le, 
suidoos van die Bucht en noord van die sekelboog van die Oranje. Dit was 
'n belangrike bron aan die ou trekpad na die noorde. een van die paaie na 
Bethanien, so bv. op die Kriegskarte van 1904. Die betekenis is die van 
“Fontein". Hier gaan dit uit op die ml. ekv. -b. en wel omdat dit (altans 
vroeer) geloop het en dus langwerpig van strekking was. As ons die span 
van mnr Frederick goed verstaan. het die plek. of n onderverdeling daar
van. 'n nuwe naam, t.w. die van Goagab, maar op die toeganklike kaarte 
kom dit nog nie voor nie.

AUBINHONIS S 2115 AC

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk "Aubinhoni-Baum (Werft)". DSWA-reeks 
1911 Blatt 15 Swakopmund-Omaruru “Aubinhonis” . en daarby die le- 
gendeteken vir “Werft, bewohnt".

Opmeting s.j. “Xaubehunis. nedersetting. + - 50 myl [80 km] wes van 
Omaruru. Damara” .

Krenz FK 1977 Boer Gesprek "Dis die klein soort witbas, die stinkerige, 
die Boscia foetida"
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Die naam verskyn ook op die SWA-reeks 1972 vel 2114 Omaruru as “Xau-
behunis” , aan die Omarururivier, ten weste van die sendingpos Okom
bahe, blykbaar ’n “herstelde” spelling. Hier was ’n fontein, dit was ’n
goeie uitspanning. Die Kriegskarte toon ook aan dat daar destyds hutte
was. Die lid -honi- is, soos by Krenz, die |huni-boom, en wel die Boscia 
foetida of stinkbos, oumeidebos en sulke volksname, vgl. Smith 1966 
CNSAP 563. Ons neem aan dat die lid Au- te begryp is soos Nama |o = 
“stinken" (Kr.-R. 1969 NW 315), letterlik dan die “Stinkende |huni- 
boom” , wat daar by ’n fontein of oop water gestaan het, vandaar ook die 
-s van die fern. sing, om dit aan te dui. Die huidige spelling verander die 
|o dan tot xau- = uitwerpsel, excreta, mis, en wel n.a.v. die stank. Ons glo 
egter dat dit 'n assosiatiewe “herstelling” is wat vir die geur 'n nuwe oor- 
saak soek, die xau-, ’n woord wat in klank aansluiting soek (en vind) by 
|o-b = stank, 'n toevallige maar o.i. ’n onegte aansluiting.

AUCHUDES S 2418 DC

Judt F 1888 Quellen 6 87 "Erst auf |Auxudes traf ich eine Handlerfami- 
lie...”

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk "Auchudes” , bron aan die Auob, ’n 7-8 km 
noord van Gochas.

Hierdie naam verskyn nie meer op die moderne kaarte tot ons beskikking 
nie. Dit het gele ongeveer waar Mooilaagte 175 vandag is. Afgaande op 
die spelling van pastor Judt kan gedink word o.a. aan |au- = bloed, of 
omdat Auchudes direk onderkant "Ogams (Stinkeis)" is, aan |o = stink. 
Suidwes van Gochas is die plaas Verraad 171, en “verraad” is in Nama 
|awexu-, wat klankwettig die beste aansluit by die |Auxu- van Judt; die 
-de- aan die slot van die pleknaam is lokativering, die -s meer bepaaldelik 
van ’n ronderige waterplek, hier 'n bron. Hoewel gelee aan die Auobri- 
vier, d.i. “Bitterrivier” , is die Au- van Auchudes nie in verband te bping 
met die riviernaam nie, vanwee die dentale suigkonsonant wat die lid voor- 
afgaan: "bitter” , in Nama au, het nie die klap nie.

AUDIB S 2215 (BB)

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ |AudTb. Informant Thi- 
moteus |Hara=t=gaeb oor die plek noord van Otjimbingwe” .

Afgaande op die klankbousel miskien soos Nama |au- = "das Blut” , en 
-dl-b = “die Tat” (Kr.-R. 1969 NW lb en 55 resp.) Die “Plek van 'n bloe- 
dige daad" lyk moontlik.
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AUGAS K 2816 BD

Topografiese reeks 1973 vel 2816 BD Khubus “Augas” .

Ook op ander kaarte. Opmeting s.j. noem dit ’n “Area”, ’n gebied, maar 
die beginpunt is wel die droe pan en daarby die kop 212 meter hoog met 
landmetersbaken nr 5 daarop. Die gebied le aan die Kaapse kant van die 
Oranjerivier en teenoor die Sperrgebiet nr 1 oorkant. Net onderkant 
Augas le die huidige "Bloeddrif” , die drif van die area. Bloed is in Nama 
|au- [|ao-] en |auxa [|aoxa] = “blutig” (Kr.-R. 1969 NW 16), ook “baie 
bloed, vol bloed” . Die -s kan ’n plek of ’n bron lokativeer, bv. die bron by 
die pan. Ons kan veilig aanneem dat die name na mekaar spieel, sodat 
Augas wel die ou naam is en Bloeddrif in sy eerste element op ’n vertaling 
daarvan berus. Mens kan miskien aanneem dat die name herinner aan ’n 
bloedige aksie hier waarvan ook die gedagtekende geskiedenis nie meer 
weet nie. “Bloedplek” . Hoewel ons heeltemal oortuig is oor die juistheid 
van die eerste komponent (|au- = bloed), is ons dit nie van die tweede lid 
nie. Met die oog op die feit dat die naam die pan self kan benoem, is dit 
moontlik dat die slotdeel nie -xa-s is nie, maar eerder =t=ga-s vir “vlei, 
pan” . Dan is Augas te vertaal met “Bloedpan” . Waarskynlik verdien dit 
voorkeur.

+ AUGRABIES K 2820 CB

Beelaerts van Blokland C 1941 Aardrijkskundige gegevens 8 “Aughrabies, 
Hottentotsche naam (bet.: kolkend water)...”

Vgl. TH A* 236-8. Dit het ’n aanrakingspunt met Gordon se verklaring. 

AUGURABIS S 2717 BD

DSWA-reeks 1910 Blatt 28 Oranje-Mund-Holoog "Auguabris” .
Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Aogura-abes 

moet dit wees. Dit beteken die manne huil. Ek [Arndt praat] is in 1905 
gebore, en toe ek ’n opgeskote kind was, van daardie tyd af het ek mos 
die plase se name nagegaan, hoekom is hulle so genoem...”

Die -bi- is die morfeem wat se dat dit die naam van 'n plek is, die -s (fern, 
sing.) maak dit soms bepaalder en se hier dat die plek moontlik ’n fontein/ 
bron/puts ens. is of ’n kousale derivaat daarvan is, bv. ’n nedersetting by 
die waterplek. Augu-, vandag gespel ao-gu, ml. mv. van ao-b, dus: die 
“manne” , a = ween (Kr.-R. 1969 NW 1), en -ra-, partikel wat aandui dat 
die handeling in die teenwoordige tyd voortduur, aanhou. “Die bron ( -s) 
waar (-bi-) die manne (ao-gu) huil/aan die huil is (ra a)” . Ongelukkig weet
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ons nie meer wat die aanleiding vir die benoeming van die bron (as begin- 
punt) is nie, die naam het oorgegaan op die plaas nommer 109, naby 
Holoog gelee, aan die oostelike oewer van die Grootvisrivier. Die fontein 
het gele aan die “Gaaprivier” wat gedeeltelik deur die plaas loop (SWA- 
reeks 1975 vel 2716 Ai-Ais).

[Aogura-abes]

+ AUHEIB S 2219 AD

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek 
“Auheib is bitterboom. Hy is so plat, en dra geel blomme. Dit is lewer- 
medisyne, aihaib, by die Nama is hy aihaib. Hy het 'n bitter wortel. Vir 
die lewer en die maag is hy goed. Ons vat van die wortel, dan word dit 
bietjie drooggemaak en dan word dit fyngestamp, fyngemaal. Dan moet 
hy bietjie trek in die water, dan word die dosis gegee. Wanneer hy uit- 
loop, kan ons sien watter is die regte wortel. Anders kan ons die ver- 
keerde ding eet” .

Die naam van die plaas Auheib nr 408, gelee oos van Gobabis, is reeds be- 
handel in TH A* 238; vir meer besonderhede kyk aldaar onder AUHEIB. 
Ook daar is dit verklaar as "Bitterbos/boom”. Maar daar is onsekerheid 
oor die identifikasie. Au- = bitter (Rynse spelling is ou), en hei-b = 
boom/hout (Rynse spelling vir hai-b), Auheib is letterlik “Bitterboom/ 
hout” . Nou lyk dit of mnr Hanse en sy span se dat Auheib ’n alternatiewe 
uitspraak is vir Aihaib = lewerboom/hout (Nama ai = lewer, vgl. Rust 
1960 DNW 38). “Lewerboom" het dan in sy Namavorm verander tot “Bit
terboom” , moontlik n.a.v. die feit dat die Blankes uitgegaan het van die 
bitterwortel van die lewerboom? Vir die volksgeneeskunde is hier iets ter 
oorweging.

[Auhaib]

AURIHUB S 1915

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “Aurilhub ist das Gelande nordl. Ka- 
manjab, Otjikondo, Nubes (das Gebiet der Auridaman, einen Zweig 
der =t=Aodaman, welche die Bergziige von Franzfontein - Outjo - Otavi 
bewohnten)” .

Letterlik die “Land (!hu-) of grondgebied van die Auridaman wat daar 
woonagtig is” . Vgl. ook AROHUB en AURIB.

[Aurilhub**]
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AURUS S 2517 BC

Tsowaseb H 1977 Sersant Gesprek ‘‘Aurus is maar |Auros, fonteintjie. Die 
witmense skryf hom Aurus” .

Aurus, plaas nommer 45, suidwes van Gibeon en grootliks op die westelike 
oewer van Lewerrivier wat deur hom loop, is soos Nama |au- = fontein, 
plus -ro- wat die verkleiningsmorfeem is en hier geskryf is as -ru-, met, ten 
slotte, die -s (fern, sing.) wat soms 'n bronnaam spesifiseer. Die bronnaam 
het dan op die plaas oorgegaan. ‘‘Fonteintjie".

[|Auros]

AURUS S 2614 BB

Snewe L 1977 Hoofevangelis Gesprek ‘‘Aurus. Dit beteken daar is ook 
fonteine, dis |Auros, Fonteintjie” .

In feite dieselfde verklaring ontvang van mnr Frederick C 1977 en sy span 
van agt vir die watertjie aan die strandkant van Hottentotsbaai bokant Lu- 
"deritzbaai. Dit moes in hierdie strandoord met sy permanente duine ’n 
welkome fonteintjie gewees het. Kyk verder AURUS 2517.

[| Auros]

AURUS S 2618 CA

Arndt FI 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Daardie 
plaas, dis |Auros, fonteintjie,’.

Hier word gepraat oor Aurus nr 149, noordwestelik grensend aan Keet- 
manshoop. Dieselfde uitleg is van K Apriels en sy span van Aroab verkry. 
Kyk verder vir toepaslike gedeeltes AURUS 2517.

[jAuros]

AURUS kyk AUROS 2418 ens.

+ AUS S 2616 CB (dorp)

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek [Op ’n vraag 
of Aus nie net beteken “Fontein” nie:] “Hy het ’n fontein, ja, maar die 
naam word so geroep: |Aos [met die sogenoemde “middelste toon”]. 
Hy het ’n slang. |Aos is mos: hy het baie slange, so het hy die naam so 
geroep” .

Snewe L 1977 Hoofevangelis Gesprek “ | A o s ,  die betekenis is: A u s  het 
baie slange. Dit beteken baie slange” .
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Ons verwys na die baie aanhalinge wat oor die naam van hierdie dorpie 
gegee is in TH A* 248-249. Daaruit het geblyk dat die verklarings tussen 
twee swenk: Aus = fontein. en Aus = slangplek. Nou het ons ter aanvul- 
ling hierdie twee nuwe aanhalings gegee afkomstig van 'n kerkleier wat 
daar in Liideritz woon [in 1979 oorlede], en van n groepie plaaslike Nama- 
sprekers, almal Khoekhoen. Ons het in A* 248-249 geneig tot die verkla
ring van ’n “Fonteinplek". Nou sien ons af daarvan, ook al omdat ons nie 
genoeg daarop gelet het nie dat pastor Kroenlein 1889 in sy Wortschatz 18 
hierdie Aus, gespel |Aos, “Quelle (im Bethanischen Feld)” , spesifiek ver- 
bind met |aob = “die Schlange".

[I Aos]

AUTAS S 2618 CD/2718 AB

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “Autas, dit moet wees lAudas. Dit is as 'n mens nou raas, dan 
kom die eggo daarvan. Dit is n klank, dis iets wat baie raas. !Au is 
eintlik raas, en lAutas is: daar raas hy".

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “ lAudas is mos 
eintlik die naam, dit was 'n hoogte anderkant Kochena...net uit die berg 
uit. Dit is nie 'n beboude plek nie, dit is net 'n hoogtetjie. Die naam be
teken ‘geskreeu’. Die mense het geskreeu daar, juis oor die afdraand. 
Hulle was bang, veral die vrouens. ‘Gegil’. Veral in die ossewaens se 
tyd, jv moes die briek goed aandraai, anders loop hy onder die osse 
in...”

Dit geld hier die naam van plaas nr 91 suidwestelik van Keetmanshoo'p af 
en so tussen die Groot- en Klein-Karasberge gelee. Tot grondslag ;kies 
onafhanklik van mekaar albei spanne Khoekhoen die Namawoord lau- 
(Rynse spelling !ou = “schreien” , vgl. Rust 1960 DNW 55). Mnr Arndt 
wat die plek goed ken, gee ’n motivering wat party lesers mag oortuig.

[lAudas, lAutas]

AUUNS(-WEST) S 1818 CD/1918 AB

Hartmann 1904 kaart “ !Au-us’\  groot fontein in kalkveld, aan die pad. 
Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Auus", bron. DSWA-reeks 1910 Blatt 
Grootfontein “Auuns”.

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Au- 
|ons = bitter naam".

Vandag is die plaas op kaarte ingeskryf as “Auuns-West” nr 288, noord 
van Grootfontein. Daar is geen plaas wat Auuns-Oos genoem word nie.
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Ongelukkig het ons net die verklaring van mnr Xaregeb se span, ’n ver
klaring wat duidelik op die gehoor af gegee is. Die lid -uns het na dr Hart
mann se tyd opgekom met ’n -n-klank daarin, in 1910 was dit reeds daar. 
Dit het mnr Xaregeb nie geweet nie, hy en sy span het ook nie die ou uit- 
spraak met 'n serebrale suigmedeklinker vooraan geken nie. Hulle uitleg 
moet afgewys word. Volgens die spelling by dr Hartmann kan mens ’n ver
band soek met !au- = “der Hals, der Nacken” (Kr.-R. 1969 NW 30), bv. 
die nek tussen twee rantjies, maar dit is spekulasie. In die ou dae was daar 
’n fontein met, soos Hartmann ingeskryf het, “vielfem] Wasser” . Die -s 
van die vr. ekv. is ’n aanduiding dat die naam op ’n fontein kan slaan.

AUWIGARUB, ANGW1GARUB S 2816 CB

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Angwigarub” . DSWA 1910 Vorlaufige 
Ausgabe Blatt 28 Oranje-Miindung “Auwigarub” .

Dit was gelee aan die noordelike oewer van die Oranjerivier en naby aan 
sy monding. Soos die lid -garu-b aandui, was hierdie verversingspos aan 
die Suidwes-kant van die drif bokant die eilande ’n kolk of vergaarbak van 
water, 'n bank, vgl. Nama ||garub = “das wasserbecken im Fels. die Was- 
serbank” (Kr.-R. 1969 NW 84). Die kriegskarte het die eerste lid foutief 
aangegee. Die -n- moes ’n -u- of -w- gewees het, en is waarskynlik te ver- 
staan soos Nama lawi = “belauern, spionieren” (Kr.-R. 31), soveel dus as 
“Loerbank”, nl. op wild, sou mens se.

AVERAS, AWARAS S 2619 AC

Hahn Th 1879 kaart “ |Awaras” . Kiepert 1893 kaart “ jAwares” . Sprigade- 
Moisel 1904 Kriegsk “Awaras” , almal op 2619 AC vir plek/bron suidoos 
van Koes (by Hahn |Khoes).

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “ jAweras, dis 
hierdie plek van mnr Jan Koen. Kyk, sy grond is mos rooierig. |Awa is 
rooi” .

Apriels K 1977 Oud-onderwyser, en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “ |Awaras, dis rooierig. Daar is mos sulke rooi bergklippe daar, 
jawaxas” .

Krenz FK 1978 Boer Aantekening “ |Awarab =Rotschimmel, auf Mensch 
und Tier angewendet” .

Hier gaan dit oor plaas nr 237 noordwes van Aroab of suidoos van Koes,
distrik Keetmanshoop. Dit is hier pannetjieswereld. Die ou spellings is
nader aan die huidige woord vir rooi, nl. aan Nama |awa. Eers later is die
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plaasnaam gespel Averas, maar in die Adressbuch van 1911 verskyn die 
tussenvorm “Aweras” . Waarskynlik het dieselfde gebeur met AVERAS
2719.

[| Awaras]

AVERAS S 2719 CC

Rooi J 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek “ |Averas, 
dis waar die grond rooi is” .

Averas is plaas nr 43, daarop die spruit “Averas” , ook fonteine en panne. 
Die plaas le noordoos van Karasburg, of suidoos van Duurdrift, en is aan 
die plaasarbeiders bekend. Die grondwoord hier is soos Nama |awa = 
rooi. Kyk verder AVERAS 2619.

[|Awaras**]

AWABES kyk ABBAB1S 

AWACHAB [S 2215 BD of 2216 AC]

Gorth M 1852 Quellen 3 3 “Ais am nachsten Tag die Nacht anbrach, 
kamen wir an den Ahwachab, den wir passieren mussten. Da er grade 
am Abkommen war...”

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ |Awachab, |awa is rooi. Rooikoppies. 
Bergkoppe of vlakte is +gab, maar |Awachab is bergkoppies. =l=Gab is 
‘Vlakte’, =bgab is 'Kloof.”

Die jonge Gorth is op pad na Otjimbingwe van Walvisbaai af; hy en sy ge- 
selskap is byna aan hulle doel, Tsaobis le reeds agter hulle. En dan kom 
hulle by hierdie riviertjie wat hulle moet deurgaan, ’n sytak van die 
Swakop. Ons vind die naam nie meer terug op die kaarte wat vir ons toe- 
ganklik is nie. Die -b signaleer hier wel ’n rivier(tjie). Die eerste lid slaan 
op die bodemkleur, indien dit |awa = rooi is.

AWAGOBIB S 1917 DB

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek 
“ |Awa-||gobeb is 'n rooi vallei, 'n rooi gelyk vlakte, ’n rooi gelykte” .

Dit geld hier plaas nr 45 oos van Otavi, oostelik van Kombat, distrik 
Grootfontein. Soos Nama |awa = rooi; ons meen dat ons die tweede lid 
hoor met die laterale schnalz, dit beteken dan soos aangegee deur die segs- 
liede. Die naam is beskrywend van die bodemgesteldheid, nl. soos gesien
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aan die uitgang van die lang vallei tussen die twee bergrye. Die vraag is of 
ons-die klap reg hoor, of dit nie die palataal 4= is nie, m.a.w. of die 
tweede lid nie +go- is nie, in die betekenis van “Bergspitze" (Kr.-R. 1969 
NW 131), soos ons dit van die topografie kan aflei. Die -bi- is plekbe- 
noemer, die ml. ekv. -b meer bepaald van 'n bergnaam (soos hier). “Rooi- 
bergspits".

AWAGUGAMS S 1913 BB 

Opmeting s.j. “Awagu-gams".
Du Raan RA 1978 Dorpsingenieur Gesprek “Awagu-gams is Kalbasfon- 

tein".
Boois J 1979 Taalassistent Omsendlys “Awagu||gams = Kalbaswater".

Gelee in die Kaokoveldreservaat, oos van die Sesfontein-reservaat. Hier in 
die omgewing van Warmquelle le baie fonteine bymekaar in die laagte, en 
aan die berghange regs daarvan is Awagu-gams. Grondwoord is |awa = 
rooi, volgens mnr Krenz, of awa- = kalbas, volgens mnre. Du Raan en 
Boois. Die naam kom nie voor by dr Hartmann 1903-4 nie, ook nie op 
ander kaarte wat die suigmedeklinkers aangee nie. Indien soos by Krenz, 
dan is die -gu- (ml. mv.) die substantivering van |awa-b = rooi koppie, 
indien soos by Du Raan en Boois is dit ook mv., betekenende die “Fon- 
tein/waterplek (||gam-s = water) waar daar kalbasse (awa-gu-) groei” . FK 
Krenz 1979 maak aanvullend hierby die Opmerking: “Maar dit kan ook 
met persone te doen he. As daar ’n clan (Bergdama) met die van van 
|Awab gebly het, dan is dit niks seldsaams nie om die water na die |Awagu 
te noem as | Awaguj |gams. Soos bv. Klein Anabis ook die naam van |Awa- 
ragu||gams dra, omdat twee broers jAwarab mekaar om 'n vroumens daar 
doodgesteek het” .

AWAHAIGAS(KOP) kyk ABBAHEIGAS(KOP)

AWAHOMGU S 2716 BB (ou naam van Rooiberg)

Snewe L 1977 Hoofevangelis Gesprek "Rooiberg is mnr Bosman se plek. 
Sy ou naam was |Awa!homgu. Die berge lyk ook net soos die naam".

Hierdie antwoord is verkry op die vraag of daar in die omgewing van 
Liideritz-Aus plekke is wat vroeer Khoekhoense name gehad het. Rooi
berg is so 'n gevfil. Dit is plaas nr 70 in die Huib-Hochplateau. Rooi is in 
Nama |awa, en !hom-gu is die mv. van Ihommi = berg, sodat Awahomgu 
eintlik te vertaal is met “Rooiberge”. Rooipunt nr 157 is 'n ander plaas 
oostelik van ons Rooiberg, onderkant Rooipunt le Blauputs 158, en suide-
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lik van Rooiberg Swartpunt 74, en onderkant hom die kompleks plase Wit- 
puts, sodat kleur hier ’n onderskeidende benoemingsfaktor geword het. 
Die vraag is of al hierdie name nie vroeer ’n Khoekhoense teenstuk gehad 
het wat oorvertaal is nie.

[| Awa!homgu]

AWAKHAES K 3319 (AC) (naam vir Roodezand en Tulbagh)

Grafskrif: “Jonker Afrikaner, |Hoa||Arab di |goab, |Awa-||Khais (Tul
bagh) ei ge !naib...”

Jonker Afrikaner, oorlede op 18 Augustus 1861, le begrawe op Okahandja 
(“Gei||Khais”) by die ou sendingkerk. Bo is aangehaal wat in Khoekhoens 
op sy grafsteen staan t.o.v. sy geboorteplek, |Awa-||Khaes, letterlik 
“Rooisand” (|awa = rooi, en 11khae-, ouer spelling 11khai-, = sand, plus 
die -s van die vr. ekv.), daarna tussen hakies ingevoeg “Tulbagh". Sy ge- 
boortedatum is afgelei en word gestel in 1809: hy het ongeveer 71 jaar oud 
geword. Sy geboorteplek is nie die dorp Tulbagh nie, maar die distrik, ook 
bekend as die “Land van Waveren” en voorheen as die “Roodezand” , 
n.a.v. die heuwelreeks wat hoofsaaklik uit rooi sandsteen bestaan (vgl. 
Raper 1972 Streekname 16-17). |Awa-||Khaes en Roodezand beteken dus 
dieselfde. Die onomastiese prioriteit kan ons nie vasstel nie.

AWANANIB S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “ |Awa-!nanib, ’n !nara- 
veld tussen Frederiksdam en Rooibank. |Awa = rooi, Inanib = ‘die Sei- 
tenwand eines Hauses oder Berges (Bergkette)’ (Kroenlein 1889 Wort- 
schatz 245). Hier word die kant van die hoe sandduine bedoel wat laat 
die agtermiddag ’n diep rooi kleur begin kry. Hierdie InaravGd le 
regoor die duinesee aan die suidekant van die IKhuiseb. Dus ‘Rooimuur 
of Rooiwand'.”

AWARAGUGAMS S 2014 BA (alteTnatiewe naam van Anabiskharis)

Krenz FK 1979 Boer Kanttekening by Awagugams “Dit is niks seldsaams 
nie om die water na persone te noem nie...soos bv. Klein Anabis ook 
die naam van |Awaragu| |gams dra, omdat twee broers |Awarab mekaar 
om ’n vroumens daar doodgesteek het” .

Awaragugams le reg wes van Gross-Tsaub, die plaas van mnr Krenz, en is 
die alternatiewe naam van Anabiskharis (vgl TH A* 190). Die lid ||gams 
= water(plek), die -gu- is die mv. ml. by die persoonsnaam |Awara-(b), 
eintlik stamnaam, en wel van die Bergdaman.
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AWAS(PAN) (GROOT-, KLEIN-) K 2620 CB

Afdelingskaart Gordonia 1900 “Groot Awas” , en noord daarvan “Klein 
Awas” , albei is panne, lg. geregistreer in naam van GF Rautenbach. 
SWA-reeks 1968 vel 2620 Twee Rivieren “Groot-Awaspan” en “Klein- 
Awaspan” .

Die interessante is dat hierdie twee panne ook bekend was as KOAS(PAN) 
wat ons verklaar het as “Duinepan”, en, tweedens, is die naam op die Af
delingskaart in ink verander tot "Groot Arvas” , ook by “Klein” , blykbaar 
as aanpassing by die uitspraak en ter “verbetering”. Feit is egter dat hier
die Awas inderdaad Awas moet wees. Die naam sluit immers aan by Nama 
|awa = “rot” (Rust 1960 DNW 50). Dit weet ons seker omdat aan Groot 
Awas ’n plaas grens met ’n pan daarop, en hierdie pan is bekend as “Rooi 
Vley alias Rooi Pan”, wel na aanleiding van die rooi kleur van die bodem. 
Vandag is “Rooi-Vley” die naam van die plaas nr B.436 waarop die vlei 
le. Kleurskynsel is belangrike onderskeidende eienskappe gewees, so le 
suidwestelik van laasgenoemde “Blouholte” , en wes van Groot-Awaspan 
“Vaalvlei” Kyk verder AWAS in TH A* 258. Awaspan is dan “Rooipan” ; 
die Afrikaanse naam is wel ’n vertaling van die ouer, d.w.s. van die 
Khoekhoense naam.

[| Awas]

AWIAMGARUB S 2616 (C)

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “Hierdie 
twee berge, die duskant s'n is |Awiam||garub...Daar is mos 'n water- 
kloof daarso, dis ||garub. |Awi is gly. Die naam beteken Glymondwater- 
gat. Dis daardie berg daar” .

’n Berg by Aus wat aan ons uitgewys is. Die samestellende dele, volgens 
die segsliede, is ||garu-b = “das Wasserbecken im Fels, die Wasserbank 
(in natura)” (Kr.-R. 1969 NW 84), -am- = mond, watergat, en |awi = 
reen, by ons segslui gly, waarskynlik, die gevolg van die gladderige opper- 
vlak na ’n reenbui. Die -b is naas genusteken ook naamteken van ’n berg, 
rivier ens., hier natuurlik van 'n berg.

[| Awi-am| jgarub]

AWIGAS S 2719 BC (ou naam van Hohediin)

Kiepert 1893 kaart “Awigas” , bron.

Die Khoekhoense naam kom nie voor by Hahn Th 1879 kaart nie (daarom 
nie die suigmedeklinker by Kiepert nie) of opnlie Kriegskarte nie. Dit kor-
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releer met “Hohediin” (by DSWA-reeks 1911 Blatt Warmbad “Hohe 
Dune” , d.w.s. dit het toe nog nie tot ’n samestelling saamgesmelt nie). In 
die SWA-reeks 1974 vel 2718 Griinau verskyn die naam “Hohediin” vir 
plaas nr 277 aan die Bakrivier, en langs die plaaspad op die plaas daar 
kom die naam van 'n fontein in Afrikaans voor as “Hoeduin” . Dit lyk 
taamlik seker dat die Khoekhoense en ook die ouer naam van Hohediin 
“Awigas” was, met die fern. sing, -s as aanduiding daarvan dat die plaas sy 
naam van die fontein gekry het; die -ga- is soos Nama -xa- vir “baie, wel- 
voorsien van” , nl. van hoogtes, in Nama |gawi-, in sy newevorm gedevela- 
riseer tot |awi- = “hoch” (Kr.-R. 1969 NW 77), hier bepaaldelik met be- 
trekking tot die duine. Hier aan die Bakrivier is permanente duine met 
pannetjiesveld (vgl. genoemde kaart van reeks SWA 1974). Awigas, die 
“Fontein ( -s) gelee daar waar baie ( -ga-) hoe (|(g)awi-) duine is” . Geo- 
grafies, topografies en taalkundig klop alles goed met die bewering dat Ho- 
hediin uit ’n ouer Khoekhoense naam vertaal is, 'n naam wat vir ons deur 
Kiepert bewaar is.

[| Awixas]

AYES(FONTEIN) K 3121 DC

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3120 Williston “Ayesfontein” , plaas nr Bf.
W. Q. 2B-58, dist. Fraserburg.

Op die ooreenstemmende Topografiese kaart 1972 kom die naam “Ayes
fontein” nie voor nie. Op dieselfde kwadraat is “Rooikop” en, effens wes 
daarvan, “Die Rooileegte” . Ons meen hierdie name gee vir ons die sleutel 
tot die verklaring van “Ayes(fontein)” . In die plekname KEIMOE, 
KEIMAS ens. het ons die vasstelling gemaak dat die Namawoord vir 
“vuur” , nl. |ai- [|ae] (Rust 1960 DNW 21), vanwee sy kleur ook oordragte- 
lik gebruik kan word vir “rooi” . Op grond van die topografiese ooreen
koms van “Rooi(kop)” , “Rooi(leegte)” en “Ayes(fontein)” lyk dit asof 
ons hier dieselfde oordragtelike gebruik van “vuur” vir “rooi” het. Die 
Afrikaanse en Khoekhoense name vorm dan die komponente van dieselfde 
toponimiese naamkerngroep, die Afrikaanses is waarskynlik uit die Khoe- 
khoens vertaal, minstens gedeeltelik. Vergelyk ook YAS, YAS(MOND), 
YAS (SE LAAGTE).
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+ BABIBABI S 2219 BC

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek “Babi 
Babi is die berge wat in die duine uitgesak het. Uitgesakte berge in die 
duine” .

Babi Babi nr 294, distrik Gobabis, is reeds behandel in TH A* 259 alwaar 
’n verklaring gegee is wat heeltemal afwyk van hierdie verklaring. Bande 
met die Namataal kan ons nie aanneentlik maak nie; die Nama-fonologie 
het min woorde wat op 'n b- begin. Ons kan ook geen verband le met die 
plaas net onderkant Babi Babi nie, nl. met Tjumda nr 292, Herero vir 
“kraal” .

BAIS S 2214 DC (alternatiewe naam vir Walvisbaai)

Moritz W 1979 Pastor Aantekening “Die Namas nennen Walvisbaai ‘Bais’. 
Baisa xu ta go ha: Ich komme von Walvisbaai. Der rechte Namaname 
ist =1= Aonin| |gams = ‘TopnaarswasserV

Vir taalkundige opmerkings kyk BAIS 2615.

BAIS S 2615 CA (alternatiewe naam van Liideritzbucht)

Rust Fr jnr sj ms Bahnstationen “L’bucht — Bais, Xanu-!goub” .

Die tweede naam is elders op sy alfabetiese plek bespreek, kyk CHANU- 
GAUB in TH A* 282-3. Die eerste naam is gewoon geleen of uit Afrikaans 
baai, of (wat die waarskynlikste lyk, volgens die spelling) uit Duits Bai, 
met die namaserende suffiks -s, vr. ekv., vir lokativering. ’n Soortgelyke 
makmaking het ons in ander gevalle ontmoet, vgl. bv. BAAS uit 
(Warm)bad/bath.

[BAKENSRIVIER] kyk KABEGA 

[BANKSFONTEIN] kyk HAUB 

BAUKWAB S 2115 AD

Opmeting s.j. “Baukwab, Nedersetting, ong. 50 myl [80km] wes van Oma
ruru. Uit Damara” .
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Krenz FK 1970 Boer Mitt 1114 4 "Baui = die Signal-Nachrichten-Trommel 
der Bergdama’’, met byvoeging "Baui ist auch ein grosses Wassergefass 
(Konka)".

SWA-reeks 1972 vel 2114 Omaruru "Baukwab", naam van 'n berg en van 
'n uitgewerkte myn aan sy oostelike hang.

Die element -kwab is wel soos Nama !goa-b = "die Schlucht" (Kr.-R. 1969 
NW 125), of kloof, holte; die wisseling k- en g- is heel gewoon (vgl. 5 A 3 
op bl. 42 van TH A*). Die naam het nie op 'n plaas oorgegaan nie. Die 
"Tamboerkloof", “Trommelkloof'.

[BAVIAANSKLOOF] kyk KOMDO, KOMDO(BERGE), KOMDOSRUG- 
GENS, COM DO

BAYIP K 2520 AC

Opmeting 1955 "Bayip, kop in Gordonia-distrik, 226 my! [364 km] noord- 
noordwes [van Upington]. Ou naam, uit Hottentot. Bayip = ‘Skaap- 
ram\ Segsman T. Mathys wat Nama kan verstaan".

Die kop le op die plaas Bayip nr B 4320/1920 in die Nasionale Gemsbok- 
park, en wes van die Nossobrivier. Die -p van die ml. ekv. is [hier] 'n 
genusindeks van ’n kopnaam (gewoonlik geskryf -b). Op die Topografiese 
reeks 1968 vel 2520 Nossob is hier op die plaas ’n waterplek ingeteken. 
Kr.-R. 1969 NW 38 gee vir ‘n skaapram bei-b = “der Widder, d.h. der 
‘Wegstosser’,” [bai-b].

BECHA K 2923 CC

Veillet s.j. kaart “Becha, School” .
Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2922 Prieska “Becha” , plaas nr HO. Q. 

345.

Aan die westekant van Becha grens die plaas B1EGA, hulle is van mekaar 
geskei deur die Brakrivier en die sytak daarvan, die Ongersrivier. Hierdie 
Becha le aan die oostelike sytak van die Brak, nl. aan die Beervleirivier. 
Die verklaring van sy betekenis is soos vir die buurplaas BIEGA alwaar. 
Ons neem aan dat die twee op ’n tyd een plaas was. Vandag le hulle in 
verskillende distrikte: Becha in Britstown-, Biega in Prieskadistrik.

[BEDFORD] kyk INYARHA

[BEENBRECK] kyk KHONUS
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BEGA, DE kyk BEGA(RIVIER)

BEGA(RIVIER) K 3326 CB/DA kyk ook BIKA

Topo-kadastrale reeks 1965 vel 3326 East London “Begarivier” , “De 
Bega”.

Die Begarivier ontspring noordwes van Alexandria en vloei ooswaarts om 
op die grens tussen die distrikte Alexandria en Bathurst in die Boesmans- 
rivier uit te water. Twee bolope of sytakke van die Begarivier ontspring op 
die plaas “De Bega” nr Alx. Q. 2-3. Die plaas word aan die oostekant be- 
grens deur Brakfontein nr Uit. Q. 5-40; aan sy oostekant is die plaas “De 
Bega” nr Uit. F. 8-17. Ten suide van hierdie plaas De Bega is die plaas 
“Melkhoute Boom” nr Alx. Q. 1-18. Op topografiese gronde bestaan daar 
’n verband tussen die name De Bega, Begarivier en Melkhoute Boom. 
Ook taalkundig is daar ’n verband tussen die name. Bi is Nama vir “Milch- 
busch” (Kr. R. 1969 NW 39), wat aansluit by Ou-Kaaps bi-, bie- = melk 
(HOTT 382). Op grond van die bogenoemde oorwegings meen ons dat 
“Melkhoute Boom” , ten minste in sy eerste komponent, ’n vertaling van 
die Khoekhoense rivier- en streeknaam “Bega” is. Be- is wisselvorm van 
bl- = melkhout, melkbos, en die slotlid -ga is waarskynlik soos Nama -xa, 
die uitgangsmorfeem wat veelvuldigheid aandui. Dus “(Die plek/rivier van) 
baie melkbosse/melkhoutbome”. Vgl. BEGHA in TH A* 260, vir ’n ander 
plek/rivier, nl. op 3327 A, waar die eerste lid, Be-/Bi-, in verband gebring 
word met “melk”. Vir alle sekerheid word beklemtoon dat dit hier gaan 
oor die Begarivier ten noorde van Alexandria.

BEGUS S 1918 BA

Hartmann G 1904 kaart “Begus, Vlei” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Begus” , bron aan pad.

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Dit 
is die plaas van mnr Jannie Louw. Beko is ‘weg’, dit was hierso en nou 
is dit weg” .

Begus, plaas nr 267, noordoostelik van Grootfontein en aan die pad op na 
Rundu, word o.i. oogfilologies verklaar, gegrond op die lid be = “wegge- 
hen, fortlaufen” (Kr. -R. 1969 NW 38), plus die tydspartikel go van die 
nabye verlede tyd. Die fern. sing, -s wys hier, so meen ons, meer bepaal- 
delik die naam van ’n (ronderige/ovale) vlei aan. Dr Hartmann wat die 
suigmedeklinkers getrou aangee waar hulle destyds gehoor is, skryf hier 
geen schnalz nie.
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[BERGSIG] kyk NOESES

[BERGTOP] kyk AOBIS

+ BIEDOU, BIEDOU(RIVIER), (-BERGE) ens. K 3219 AB

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3218 Clanwilliam “Bidouw River” , “Bie- 
dourivier", “Biedouberge” .

Topografiese reeks 1971 vel 3218 Clanwilliam “Biedouw” ; “Biedouvallei” . 
Du Plessis 1973 Ondersoek 74 “Biedouberge...die berge is genoem na 'n 

inheemse plant, biedou of bietou van die familie Compositae. Die 
meeste soorte is baie giftig vir vee” .

Niehaus HW 1978 Stadsklerk Citrusdal & Croucamp PJP 1978 Bankbe- 
stuurder Gesprek “Mens kry hierdie litjiesmelkbos daar. Bidouw bete
ken ‘Melkbospoort’.”

Tesaam hiermee moet die inskrywing met sy ouer bewysplase gelees word 
soos die naam behandel is in TH A* 261 s.v. BIDOUW, BITOUW. Daar 
het ons die verklarings oorgeneem van Botha CG 1926. Pettman 1931 en 
Smith 1966 wat almal in die Khoekhoense komponent die inlandse naam 
vir ’n plantsoort sien, in die besonder van die Osteospermum moniliferum, 
net soos dr Du Plessis ook, kyk hierbo. Oor bietou vgl. o.a. WAT 1 411- 
412; WAT ken ook biedou as 'n wisselvorm van bietou. Die plantnaam is 
algemeen bekend as bitou.

Ons is nou van mening dat die vroeere verklaring van die naamkompleks 
met bestanddeel biedou- vir hierdie gebied (Clanwilliam-streek) nie juis is 
nie. Ons meen dat biedou- n saamgestelde woord is, nl. dat dit bestaan uit 
die lede bi+ dou(w). Die -dou(w) is maar die gewone woord vir poort, 
kloof, deurgang, pas, vgl. Nama dao- = “die Wegpforte (Wegenge ins Ge- 
birge hinein)...” (Kr.-R. 1969 NW 53). Vir ons is die riviernaam die begin- 
punt, die bergnaam is daarvan oorgeneem. Die Biedourivier ontspring aan 
die noordoostelike hange van die Krakadouberge (let op die lid -dou- in 
hierdie naam, dit is nie -tou- nie). Dit vloei vervolgens in ’n noordoostelike 
rigting tot dit deur die Doringrivier ontvang word. Noord van die Biedou
rivier is die Biedouberge, en suid van die rivier is die Tra-traberge. Op die 
Topografiese kaart laat die hipsometriese tinte sien dat die kort riviertjie 
vir horn tussen die twee berge 'n “poort" gebaan het, die dao- (of die -dou 
van die naam). Die vraag nou is: wat beteken die Bi(e)- dan? Ons meen 
die antwoord is soos verstrek deur twee here wat plaaslik goed op hoogte 
van omstandighede is en ’n aanneemlike motivering verskaf het, nl. dat 
daar litjiesmelkbos voorkom. Dit klop ook taalkundig. Volgens Kr.-R. 
1969 NW 39 is bt-s die “Milchbusch (Euphorbienart)” . Daarmee word ook 
die afgeleide name van plase verklaar, soos van “Bidouw River” , nr C is
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Gr 68/1959, nr A is Gr 68/1959, en nr B is Clw. Q. 11-24, “Widouw” nr 
Wor. Q. 5A-9 is net 'n wisseluitspraak van Bidou(w), die variabiliteit -b- 
en -w- is gewoon, vgl. TH A* 43 by 5 B 1. Die rivier se naam is te vertaal 
as “Melkbospoort(rivier)". Vgl. ook WIDOUW, WIEDOU(RIVIER). waar 
gelyknamige plekke t.o.v. die eerste komponent bespreek is, maar van 
plekke wat in ’n ander distrik gelee is (Calvinia).

BIEGA K 2923 CC

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2922 Prieska ' Biega” , plaas V.W. Q. 1-6, 
en daarop “Biega se Berg” en landmetersbaken nr 26, vgl. ooreenstem- 
mende Topografiese reeks 1975.

Biega le suidoos van Prieska. Aan sy oostelike draadlyn grens “Becha” 
wat net wisselspelling van dieselfde naam is. Namawoorde met woordan- 
lautende b- (of p-) kry geen suigmedeklinker vooraan nie. Hierdie eerste 
komponent bie- is o.i. soos Khoekhoens bi = “Milchbusch (Euphorbien- 
art)” (Kr.-R. 1969 NW 39). Die -ga ag ons soos Nama -xa- = volop/ryk 
aan. Die geheel is “Melkbosryk plek” . Watter melkbosspesie dit is, weet 
ons nie seker nie, miskien die “Euphorbia dregeana (Cal to Nam)" (Smith 
1966 CNSAP 334). Ter versterking dien die feit dat op ongeveer hierdie 
breedtegraad plase westelik en oostelik le met die bestanddeel “melkbos” . 
Die verband met “melk” is die wit lateks wat by wondplekke uitloop. In 
aansluiting hierby volg nog ’n ander verklaring wat o.i. seifs die voorkeur 
mag verdien. Hier is ons in kalkwereld, soos ook uit plekname hier langs 
die Brakrivier voldoende blyk wat die bestanddeel “Kalk-” het of na aan- 
leiding daarvan benoem is, soos “Witdarn” hier by Becha/Biega. Witdam 
en Merwesrust se ou Khoekhoense naam was T’Orroo, letterlik “Kalk- 
plek” . Die water op ?n kalkbodem maak die wit kleurindruk van “melk” . 
“Melk” is reeds deur Van Riebeeck in 1652 aangeteken as bie, ook by 
Schrijver in 1689 as bi-, vgl. hiervoor en gelykluidende optekeninge in 
HOTT 382. Hiervolgens is Biega, Becha en wisselspellinge te verstaan as 
“Melkryk” , eintlik ’n “Plek waar daar baie (-cha-, -ga-) melkwit water 
(bi(e)-) is” . Ons moet met albei verklaringsmoontlikhede rekening hou.

BIEKOES K 3119 AC

Van Zyl JM 1978 Huisvrou Bestelvorm “Biekoes...Dit is ’n familieplaas 
van wyle oom Willem Loubser en le noord van Nieuwoudtville, onge
veer 6 myl, net 'n hanetreetjie van die Vanrhynspas af, bo-op die Bok- 
keveldsberge...”

Mev. Van Zyl wil graag die betekenis weet. Ons het geen ander aandui
dings nie behalwe die klankbeeld en die feit dat melkbosse bo-op die
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Bokkeveldsberge voorkom, o.a. blykens plaasname soos “Melkbos Rug” , 
“Melkboom” , albei oos van Nieuwoudtville. Bie-, wisselvorm van Nama 
dei- vir “melk” , is al in 1652 deur Van Riebeeck opgeteken (vgl. HOTT 
382), en die lid -koe- stem goed ooreen met Nama gui- = “der Milch- 
busch” (Rust 1960 DNW 42). Die wisseling k- (van k-oe-) en g- (van g-ui-) 
is normaal, trouens, vir die oor van die Blanke in die vroee jare allonfo- 
neer k- en g- in feite. Die -oe- kry sy klankwaarde soos in Afrikaans, die 
-ui- soos in Duits. Die fern. sing, -s dui aan dat die naam die van 'n fontein 
of nedersetting (bv. ’n kraal) kan wees. Die betekenis is waarskynlik 
“Melkbosfontein” . Nou is dit opvallend dat die plaas Biekoes nie meer op 
die Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3118 Calvinia voorkom nie, ook glad 
nie op die ooreenstemmende Topografiese reeks 1968 nie, maar wel vind 
ons dit nog op die reeks 1972 skaal 1:50 000, en dan as “Biekoes se Kop” 
(op die plaas Grasberg 642), en as “Bo-Biekoes” en "Onder-Biekoes” (op 
Claudskraal 645). Die opstal (met telefoonverbinding) en die kraal le op 
Onder-Biekoes waar ook die fontein gelee kon gewees het wat aan die 
plaas die naam gegee het, nl. die fontein by die melkbosse. Die Khoe
khoense naam is besonder interessant in die opsig dat Nama gui-s die bete
kenis het van “melkbos” (Euphorbia sp.), 'n bos met 'n lateks of melkag- 
tige sap, en met die lid Bie- wat “melk” beteken, word die naam amper by 
wyse van aanvulling nog verder verduidelik om by sy Afrikaanse vorm aan 
te pas.

[BIESIESFONTEIN] kyk KAP(GAT), KAP(GAT SE KOP), -(SE BERGE)

BIESRA, BIESRA(RIVIER) K 3119 DD

Topografiese reeks 1968 vel 3118 Calvinia “Biesra” , “Biesrarivier” .

Op die genoemde kaart word drie bolope van die nie-standhoudende 
“Biesrarivier” aangedui. Die mees oostelike ontspring net wes van “Brand- 
kop” , die middelste het sy oorsprong by “Biesra” net oos van “Groen- 
berg” , en die westelike sytak ontspring ten suidweste van “Groenberg” en 
oos van “Melkboskop”. Dit lyk vir ons asof daar naas die topografiese ver
band tussen “Biesra” en “Melkboskop" ook 'n taalkundige verband kan 
wees. Vir “Milchbusch” gee Kr.-R. 1969 NW 39 bis aan, wat klankmatig 
goed ooreenstem met die lid “Bies-” van “Biesra". Die slotlid, “-ra” , is 
miskien die vroulike dualisvorm by Bi-s, vgl. bv. SAMRA. Indien juis, is 
die Afrikaanse komponent van die toponimiese groep die (gedeeltelike) 
vertaling van die Khoekhoense. Die verskynsel het ons al baiemaal teege- 
kom, dit begin lyk asof dit as reel*wil geld eerder as uitsondering.
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BIETOU( RIVIER I K 3420 AB/AD

Topografiese reeks 1973 vel 3420 Riversdale “Bietourivier” .

Die “Bietourivier” , ’n suidelike sytak van die Napkeirivier, ontspring in 
die noordoostelike hoek van die plaas “Tarentaal” nr Sw. Q. 12-59, dist. 
Swellendam. Aan die oostekant grens Tarentaal aan “Melk Houte Bosch”, 
plaas nr Sw. Q. 13-62. Die vraag is nou of Bietourivier sy naam te danke 
het aan die bitouplant, gewoonlik toegepas op Compositae spesies, veral 
Dimorphotheca, Osteospermum en Tripteris (vgl. Smith CA 1966 CNSAP 
101). “Melk" is in Ou-Kaaps hi-, hie- ens. (HOTT 382), dit het verband 
met bi- = “Milchbusch” (Kr.-R. 1969 NW 39). Ons meen dis moontlik dat 
“Melk Houte Bosch” en “Bietoufrivier)” twee komponente van dieselfde 
naamkerngroep kan wees, en dat “Melk Houte Bosch” ’n vertaling van 
“Bietou-” kan wees. Topografies en toponimies-taalkundig is dit moontlik, 
dit is ’n verskynsel wat horn baiemaal voorgedoen het. Op die Topogra
fiese vel 1969 1:50 000 3420 AD Wydgelee kom op die plaas Melk Houte 
Bosch nog tweekeer die naam “Melkbos" voor.

Besware daarteen is dat die “Milchbusch” van Kr.-R. 'n "Euphorbien- 
art” is, en die “Melkhout” van Bredasdorp tot Riversdale, dus presies 
hier, die Sideroxylon inerme is.

[BIJNEST KLIP, BYNESLAAGTE] kyk KALIEKAMMA

BIRA K 3327 BB kyk ook BEGHA in A*

Stevens CM 1877 Remarks TSAPS 1 55 “Another river in these parts is 
the Bira — the guttural r being pronounced as the letter g in Dutch. 
The name is Hottentot in origin and means the river of plenty...”

Die naam is al behandel onder BEGHA t.o.v. die betekenis, d.w.s. die lid 
Bi- (Be-) is Ou-Kaaps vir “melk,” , en die lid -gha is soos Nama -xa-, hoe- 
veelheidsuffiks vir “baie” (“plenty” by Stevens), maar die -xa- word deur 
die Xhosa aangepas by hulle fonologie, en hier deur die Blankes geskryf 
-ra. “Melkryk", “Baie melk” , moontlik te verstaan as bodembeskrywend 
vir “wit soos melk” . Die amptelike spelling van die riviertjie op hierdie 
plek is Bira, maar op die Topografiese reeks 1969 vel 3326 Grahamstown 
kom aan die oostelike oewer van Birarivier ongeveer twee km van die 
strand af die plek “Begha Mouth” voor, wat as sodanig duidelik 'n spel- 
lingvorm is van die huidige Bira. Kyk verder ook BEGA(RIVIER).

BIROES(KRAAL) K 3218 BA

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3218 Clanwilliam “Biroeskraal” .
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“Biroeskraal" is plaas nr Clw. Q. 1-3, dist. Clanwilliam, net suidoos van 
Graafwater. Aan die noordwestelike punt word Biroeskraal begrens deur 
“Melkbosfontein” , plaas nr 1952-293-14625. In Nama is vir melkbos opge
teken bi- (Kr.-R. 1969 NW 39). Die vraag is of die eerste lid van die naam 
“Biroeskraal” , nl. Bi-, nie verband hou met die lid “Melkbos-” van 
“Melkbosfontein” nie. Indien wel, is die -ro- waarskynlik die diminutief- 
morfeem. Die slot -es is lokativerend, die -s synde die uitgang fern, sing., 
gewoon by fonteine. “Melkbos(sies)fontein” is dan ’n regstreekse vertaling 
van “Biroes” . Taalkundig en topografies lyk dit asof daar wel ’n verband 
kan wees, die verskynsel het ons meermale teegekom. Op die ooreenstem- 
mende Topografiese kaart 1971 kom die naam “Biroeskraal” voor as “Bu- 
roeskraal” .

[BITTERHEUNINGBERGE] kyk THAMHAMMA(BERGE)

[BITTERRIV1ER] kvk OUT1EP en OUTEEP(RIVIER)

[BLAAUWPOORT] kyk NUNABES

[BLACK FACE(D) MOUNTAIN(S)] kyk NUEISIP

[BLESKOP1 kyk NOUS (SE POORT) en GROOT KAU, GROOTKOU (SE 
KOP)

[BLINKOOG] kyk KAIMUS 

[BLINKOOG] kyk NABIES 

[BLINKVLEI] kyk NABIES 

[BLOEDDRIF] kyk AUGAS 2816

[BLOKWERF, -RIVIER, BLOKRIVIER] kyk NAAUAUMP 

[BLOUBOSRIVIER1 kyk KODAS(RIVIER)

[BLOUKOPRANTE] kyk NOAGA 

[BLOUKRANS] kyk URINOROB
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[BLUMENAU] kyk KHARIKAITSAUB

[BOBBEJAANKRANS] kyk NARGUAB 

BODABEEB kyk DABEEB, DABEEP 

BOETSAP K 2724 CD

Survey 1964 “Boetsap, 25 m. [40 km] NW of Warrenton. Name of long 
standing. Probably Griqua... I heard from two separate and widely 
spread sources that at Boetsap there used to be a very strong fountain. 
The chief caused a large stone to be thrown into the ‘eye' and the noise 
it made going in was BOE', and the splash following was 'TSAP' or 
‘SAP’...” Questionnaire sent in by WHP Welham.

Ons gee dit as (na ons meen) 'n “grap” oor Boetsap.

[BONTOS] kyk HOGOMAB 2618

BORXAS S 2218 DD (alternatiewe naam vir Kuduberg)

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys ‘‘Borxas, ‘boorgat’ = Ku
duberg nr 6 [lees: 60], Gobabis (O. Swart?)” .

Ons verstaan dit so dat Borxas die naam is waaronder Kuduberg onder die 
Khoekhoen bekend is, volgens mededeling van die informant O. Swart(?). 
Kuduberg le aan die Swart Nossob, en wel aan sy oostelike oewer; die pad 
van Leonardville na Gobabis loop oor die plaas. Borxas, met die -s van die 
fern, sing., is aangepas uit die Afrikaanse woord “boorgat” . Borxas het net 
plaaslike geldigheid, dit kom bv. nie voor op die S.A. reeks 1976 vel 2218 
DD Spatzenfeld skaal 1:50 000 nie.

+ BRABIS K 2918 BD

Scully WC Lodges in the Wilderness 157 “ ...we reached Pella...we [then] 
made a start for Brabies — ‘the place of the withered flower’, as the 
Bushmen named it...”

Bostaande moet gelees word by wat gese is in TH A* 266. Op hierdie ver
klaring is ons deur mnr AC Cornelissen gewys. Ons vind geen aanknoping 
met Nama soos in ons woordelyste bewaar is nie.

[BRAKFONTEIN] kyk TOUS(KOPPE)
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[BRAKKOM] kyk + OGRABIE

[BRAKRIVIER] kyk DABEEB, DABEEP 

[BRAKRIVIER] kyk + KOURKAMMA 

[BRANDVLEI] kyk NAROOGNA 

[BRECKHORN] kyk KHOANAS

[BREEKBEEN KOLK, BREEKBEEN SE RANTE] kyk OUKOOS(RANTE) 

[BREERIVIER] kyk SIJNNA, SYNNA 

BREUERGUGOAB S 2314 BD

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “Breuergu-lgoab, 'n 
woonplek in die IKhuiseb anderkant Klipneus. Breuer was die fami- 
lienaam van n Duitser wat vroeer in die omgewing gewoon het (moont
lik is die van ook Brauer gespel). Breuergu. die manlike meervouds- 
vorm, beteken dus ‘die Breuermanne-hulle". IGoab is die sloot (vgl. ook 
Olpp 1888 Nama-Deutsches Worterbuch 39). Daar kom 'n klein rivier
tjie, 'n sloot, van die noorde in die IKhuiseb in. Dus ‘Die Breuermanne 
se sloot'. Niemand kon my egter se wat van die Breuers geword het 
nie".

[BRUINKOP] kyk GAMOEP 

[BUITEPOS] kyk KAEROS 

[BULLETRAP] kyk HARADOUS
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X

In die woordeboeke van Kroenlein en Kroenlein-Rust, om net die twee hoof- 
werke te noem, kom Nama-woorde wat op X begin, tussen die B en die D, 
d.w.s. op die plek waar woorde staan wat op C begin. Ons alfabetiseer in 
hierdie werk alle plekname op X tussen die W en die Y.

Ons kan dit ook anders uitdruk. Vir doeleindes van die inskrywing van 
plekname in ons lys behandel ons hierdie X in Nama-woorde en Nama-plek- 
name asof dit ’n letter uit die Latynse alfabet is. Soos bekend, is hierdie X 
(en x) uit die Griekse alfabet ingevoer, dit stel die Griekse chi voor, en die 
woordeboekmakers van Nama het woorde wat daarmee begin, gerangskik 
tussen die B en die D, terwyl ons hulle liewers rangskik tussen die W en Y.
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CAMBRO (HOEK) kyk KAMBRO(HOEK)

CANAGA K 3323 DD (ou naam van Elandsfontein)

S.A. reeks 1975 1:50 000 vel 3323 DD Joubertina “Canaga” , ’n gehug op 
Elandsfontein nr Geo. Q. 3-41.

Gelee oos van Joubertina. ’n Eland is in Ou-Kaaps cana (1655), tkanna 
(1691) of wisselspellinge hiervan (EIOTT 264), tans (in die spelling van 
Rust 1960 DNW 17) in Nama !kani. Hierdie Canaga le op die ou plaas 
Elandsfontein. Ons het hier die gewone ou patroon by dubbelnamigheid 
waar die een Khoekhoens is en die (latere) 'n Hollandse, nl. dat die jong- 
ere naam talle kere die ouere naam vertaal. Die lid Cana- stem presies 
ooreen met die Elands- van die Hollandse naam. Die -ga is die gewone 
hoeveelheidsmorfeem, in Nama -xa-. Canaga is die "Plek waar daar baie 
(-ga-) elande (by cana, Nama Ikhani) is” . Die Nederlands-Afrikaanse 
naam is in sy hoofdeel ’n vertaling.

CANCA, CANCA (SE LEEGTE) K 3421 BC

Opmeting 1962 “Canca se Leegte, ou naam van ’n laagte 22 myl [35 km] 
suidoos van Riversdale. Eerste deel kom vermoedelik uit Hottentots. 
Betekenis onbekend. Heet na die plaas Canca” .

Opmeting 1974 “Canca, naam van ’n gebied 46 km oossuidoos van Rivers
dale. Die plaas Canca le in die middel van die gebied” .

Ons kry van die segsliede hoegenaamd geen hulp oor die betekenis nie, 
ook nie van die mense uit die omgewing wat deur hulle ondervra is nie. 
Die plaasnaam “Canca” nr Sw. Q. 8-14 kom op die Afdelingskaart 1890 
van Riversdale voor. Die vroee plase dra name wat nog daaraan herinner 
watter wild teen die tyd van hulle benoeming volop was, veral buffels, tiers 
en elande, benewens aasvoels, ystervarke e.d. Bokant Canca le ’n plaas 
“Elands Rug” . “Canca se Leegte” le wes van Canca op die plase “De 
Groote Fontein” , “Stebys Kop” , en dan op Canca self. Die “Leegte” 
begin by “Elandskop" (S.A.-reeks 1973 skaal 1:50 000 vel 3421 BC Riet- 
vlei). Daar is dus ’n geografiese verband tussen Elandskop en Canca se 
Leegte. Ons meen daar is ook 'n taalkundige verband, nl. tussen die dele 
“eland” aan die een kant en “can-” aan die ander kant. Die Khoekhoense 
naam vir ’n eland is reeds in 1655 vir Ou-Kaaps opgeteken in die vorm van
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cana (kyk HOTT 264-5), in Nama is dit Ikhani. Kr.-R. 1%9 NW 225 gee 
hierby ’n verduideliking wat tegelykertyd die vorm van ons naam Canca 
mag verklaar. nl. van Can- en van sy uitgang -ca. Hulle se: “ Ikani: die 
Elanantilope (nach der gelben Farbe des Felles so genannt, !kan-!ga: hell- 
gelb, gelbgrau...” Die !khan- stem ooreen met ons Can- en beteken 
“eland", die !ga stem ooreen met ons -ca wat die velkleur aangee. Canca 
is dan hiervolgens die “Plek waar die (geelhuidige) elande voorkom/wei” . 
Versterkend vir die argument om die Can- te verklaar as slaande op die 
elande, is die feit dat daar nog baie ander plekname in hierdie omgewing is 
wat die verband oproep. Opmeting se vraelyste bevat onder baie die vol- 
gende: “Elandsbaaikop” op 3421 AD. “Elandsgat" op 3421 AC, “Elands- 
kloof" op 3421 AC. en “Elandskop” op 3421 BC. Wat die eerste deel 
betref, daaroor het ons geen groot twyfel nie. Oor die tweede deel is ons 
minder seker, oor die -ca. Ons dink aan die naam van daardie plaas wat 
net noordelik van ons Canca le, die genoemde “Elands Rug" nr M.B. Q. 
4-1 wat aan die Mosselbaaise kant van die Gouritsrivier le (dit is oostelik). 
In Nama vertaal sal “Elands Rug" heet: !Khan(i)-!ga. Die lid !ga- (vgl. 
Kr.-R. 86), of as mens wil. die lid rug, kry hier 'n topografiese toepassing, 
nl. van 'n bergrug, wat baie goed inpas volgens die genoemde kaart op 
skaal 1:50 000. Ons meen dat Canca die Ou-Kaapse vorm mag wees van "n 
ander plaas oorkant die rivier, meer noordelik gelee, met sy ou Hollandse 
vorm van “Elands Rug”.

CANGO(BERG) kyk KANGO(BERG)

+ CARAMAAM K 2819 DB/2820 CA

Sensuskaart 1891 “’Cara Ma'am". Dieselfde op ander kaarte daarna, maar 
S.A.-reeks 1972 vel 2820 CA gee die opstal op plaas “Cara Ma’am" nr 
74 aan as “Karamaam".

Die hoe komma voor die C- is wel bedoel as n suigklap, die hoe komma 
voor die -a- van -am is 'n lettergreepverdeler. Ons weet dat die naam 
“Koel4-(—)” beteken, volgens mededeling van mnr WA Burger van Ken- 
hardt (“Karamaan = Plek waar koelte te vinde is...” , vgl. TH A** 647). 
“Koel" is in Nama van vandag egter sonder ’n suigklap vooraan (Kroen- 
lein 1889 Wortschatz 74 by “ktihl" Nama gara, en by Krenz FK 1979 Boer 
Aantekening “gara = namiddag-koelte”). Origens klop dit volkome. Die 
slotdeel -am is bepaald soos Nama am- = “Mund...Mtindung” (Rust 1960 
DNW 43), hier vir 'n waterhoudende opening soos 'n poel, kuil, bron ens. 
Die tussenstuk -ma- is waarskynlik te beskou as 'n lokatiewe element. So 
ongeveer dan “Koelpoel/-mond” , klaarblyklik met betrekking tot die water 
(“mond”). Die ou spelling (uit die pen van 'n Engelssprekende, soos dit
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blyk) is vir die registrasie van die plaas behoue gebly. Die plaas le in die 
distrik van Kenhardt, westelik van die Augrabies.

CAUDABIS S 2618 DD

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “Dabies is eintlik 'n bos, daardie struik wat ons noem die 
abiekwa. !Gao, dis sny. Daudabis is ‘Sny-abiekwa’.”

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Caudabis, dit 
is eintlik IGaodabis, die plaas van mnr Frans Blaauw. Jy ken mos die 
dawiboom. dis die abiekwaboom. !Gao is sny, maar !gao is mos ook: op 
die end, hy is afgesny, hy gaan daarvandaan nie verder nie. Hier kom 
die Gausobriviertjie af, daar kom die randjie af. Daar van mnr Witt- 
mann se plaas, Ganais, daarvandaan kom die abiekwabome, maar hier 
is die laaste abiekwabome op Caudabis, en dit is wat die naam beteken, 
die abiekwabome is op ’n ent” .

Dit handel hier oor plaas nr 67 wat so tussen Aroab en Keetmanshoop le 
en wat grens aan Ganais nr 194, die buurplaas aan die oostelike kant, 
genoem deur Arndt en sy span, bekend met die plaas Caudabis. Die dabi- 
is die Tamarix usneoides (Smith 1966 CNSAP 196) of abiekwaboom 
(abiekwa is die Ou-Kaapse naam vir die Boesmans, hulle het die boe van 
o.a. die takke van hierdie boom gemaak). Die plaasnaam kom nie op die 
Kriegskarte 1904 voor nie, ook nog nie in die Adressbuch 1911 nie. Oor 
die betekenis en die motief is die nodige hierbo gese.

(IGaodabes**]

CHAB S 2218 DC

DSWA-reeks 1912 Blatt 17 Gobabis “Chab'7 
Opmeting s.j. “Xabpforte, Xabpoort” .
SWA-reeks 1966 spesiale vel Gobabis “Xab-Pforte” , en oostelik daarvan 

“Chab” , fontein.
Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Die Oorlam-Hotnots het baie keer lelike 

taal gebruik. Xab is penis. Dit kan nie anders wees nie” .

Die poort le suidwestelik van Gobabis aan die oostelike oewer van die 
Wit-Nossob voor sy samevloeiing met die Swart-Nossob. In die opgawes is 
die Ch-skerp uit te spreek, gelyk aan die Griekse chi-uitspraak of die 
Afrikaanse g-, en die woord word met 'n nasale stamklinker gehoor. Mnr 
Krenz se verklaring is dus presies volgens die uitspraak soos aan horn voor- 
gele. Die -b is wel gewaardeer as teken van die langerige poort, daarom 
die genusteken van die ml. ekv. Maar ons het twyfel of die uitspraak goed
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weergegee is. Langs die Kaukurus-kompleks en oorkant die rivier, die Wit- 
Nossop, le die plaas “Grasperk” nr 50, volgens numerering ’n ou plaas. 
Nou is “gras” in Nama |gab (Rust I960 DNW 28). Het hierdie (|)g nie 
later “hard" in uitspraak geword nie, soos bv. G-obabis vandag gewoonlik 
gehoor word as X-obabis? Anders uitgedruk, ons voel oortuig dat Xab- 
pforte ens. gewoon as “Grasspforte” ens. verstaan moet word. Die woord 
vir gras, nl. (|)gab, het dieselfde nasale klinker. “Graspoort” is o.i. die 
juiste vertaling.

CHAIHOMMI, XAIHOMMI S 2218 DD (Namanaam van Kuduberg)

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek “Ku
duberg, Xailhommi, ons noem hom Xailhommi” .

In antwoord op ’n vraag of daar plekke in die omgewing is wat nog hulle 
Khoekhoense name het, is bostaande die antwoord. Die lid “Kudu-” word 
blykbaar nie meer as ’n ou Khoekhoense woord gewaardeer nie, hy is 
totaal verdring deur xai- en gedenasionaliseer. IHommi = berg, sodat Xai
lhommi letterlik die vertaalde/oorspronklike vorm is van die huidige Kudu
berg, plaas nr 60, grensende aan die Swart-Nossobrivier, gelee suidelik van 
Gobabis. Daar is ook ’n “Kuduberg” op S 2717 DB, plaas nr 9, naby Cha- 
maietes. Of hy dieselfde naamsgeskiedenis het, kon ons nie vasstel nie.

CHAMAGOES S 2316 BB

Hahn Th 1879 kaart “Xama-| |goes” , ’n bron aan die Gurumanas. Spri
gade-Moisel 1904 Kriegsk “Chama goes” .

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “Xama = Lowe; ||goes = Liegestelle” .

Hierdie naam kom nie op latere kaarte voor wat vir ons toeganklik is nie. 
Sover ons dit kan vasstel, moes dit gele het op die huidige plaas Kwakwas 
nr 251. Dr Hahn gee dit as ’n uitspanning by ’n fontein; die pad loop nog 
daar verby (vgl. SWA-reeks 1974 vel 2316 Rehoboth), van Rehoboth af in 
noordwestelike rigting. Die X-klank soos by Hahn word vir plekname ge- 
translitereer soos op die Kriegskarte met Ch-. Die 11goe- = "liegen" (Rust 
1960 DNW 39), gesubstantiveer as “Plek” (vgl. Krenz), maar ons twyfel of 
die eerste komponent hier die begrip “Leeu” weergee, in Nama xam-mi 
(Rust 40). Hahn skryf nie “xam-i” nie, hy skryf “xam-a” . Kroenlein 1889 
Wortschatz 45 het net een inskrywing onder xama- = “ die Giite, Vortref- 
flichkeit” . Dan lyk dit of, met hierdie gegewens voor ons, die bronnaam 
dalk eerder kan beteken “Goeie ligging” of “Welgelee” .

[Xama| |goes*]
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+ CHAMAITES, CHAMEITIS S 2717 BB

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Ek ken daar- 
die plek, hy le aan die treinspoor. As hy op Namataal is, dan moet hy 
wees Tsamma-aides. Anderkant die berg of ook duskant die berg langs, 
daar le baie tsammas. So kan dit wees dat dit Tsamma-aides gewees het. 
Dis dieselfde as Melkbakkies — Daicha-aibes, Tsamma-aibes” . 

Apriels K 1977 Oud-onderwyser, en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “Tsamma-aides is die eintlike naam. Dit beteken tsamma (Willem 
Witbooi, werp tussenin ‘Help my reg’ — is dit wat dit beteken?). As dit 
reen, is daar verskriklik baie van daardie goed [verstaan: tsammas]. 
Aides is wat genoem word: die plek; die ‘Plek van die tsammas’.”

Die naam is reeds behandel in TH A* 277 onder CHAMATES as wissel- 
uitspraak van Chamaites, n.a.v. die opgawe by Hahn Th 1879 en 1901. 
Hahn verklaar dit as Xam-!ates, die “Drinkplek van die leeus” , “Leeus se 
boerplek” . So ook word dit vir die PNK verklaar toe hulle die spelling van 
die naam van die stasie moes vasstel. Nou egter kom daar twee spanne 
Namasprekers, een van Koes en die ander van Aroab, en onafhanklik van 
mekaar gee hulle spontaan dieselfde verklaring, waarin hulle die eerste 
komponent verbind met die woord tsamma, Citrullus lanatus (Smith 1966 
CNSAP 470). Mnr Arndt se hy “ken daardie plek” en praat van wat hy 
gesien het. Die lid -aites, by horn -aides, stel hy gelyk aan die -aibes van 
Daicha-aibes = Melkbakkies, m.a.w. Chamaites, of Tsammaaides, beteken 
“Tsammabakkies” , d.w.s. “Tsammavlakte” . Ons is nie oortuig nie en 
noem enkele oorwegings. Dit is vereers mocilik om te glo dat die vroeere 
optekenaars van die naam die oorbekende tsamma gaan spel as chama-. 
Daar is in ons optekeninge geen voorbeeld gevind van so ’n afwyking nie. 
In alle dokumentasies wat ons van die naam besit, word dit gespel as 
Cham- vir die eerste lid, of as Xam- by Hahn 1879 en 1901. So ook in die 
opnames van Opmeting s.j. “Chamaites, siding, Karasburg” , en op die 
Kriegskarte van Sprigade-Moisel 1904 “Chamaites” , ’n fontein. Dan is 
daar die belangrike inskrywing op Blatt 28 Oranje-Mund-Holoog van die 
DSWA-reeks 1910 “Chameites (Leokranz)” , belangrik vanwee die ou en 
nou ongebruiklike plaaslike alternatiewe naam vir die bakenberg, Leo
kranz. In die SWA-reeks 1976 vel 2716 Ai-Ais kom hierdie naam vier keer 
voor. Die belangrikste is vir die plaas “Chamaites” nr 113, daarop vir die 
fontein, en derdens, vir die hoekbaken op die berg, wat ook plaaslik die 
naam gedra het van “Leokranz”, en dan, ten slotte, is “Chamaites” die 
naam van ’n sylyn waarna ook Arndt verwys het. Nou vestig ons nog die 
aandag op die feit dat deur die plaas die rivier “Lowenfluss” loop voor hy 
ontvang word deur die Visrivier. Die fontein was in die ou dae 'n vername 
uitspanning (Kriegskarte), dit le vandag nog na aan die teerpad noord-
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waarts op na Keetmanshoop, en die sylyn le aan die spoorlyn noordwaarts 
toe. Die spelling Cham-, die rivier “Lowenfluss’ wat deur die plaas loop, 
en die bakenpunt op Chamaites of “Leokranz” maak dit vir ons beslissend 
dat die lid Cham-, by Hahn Xam-, te verstaan is soos Nama xammi = 
“Lowe” (Rust 1960 DNW 40). Die -aites is soos Nama ai- = gesig, aansig. 
oordragtelik ook vlakte, plus -te- as lokatiewe morfeem met die fern. sing, 
-s hier ter aanduiding van die fontein, die beginpunt van die naam. Dat 
daar baie tsammas op die plaas en by die berg is, dit word aangeneem, 
maar dat die woord tsamma ’n ooreenkoms het met xam- = leeu, dit is 
klaarblyklik net ’n toevalligheid, ’n toevalligheid wat hier t.o.v. die beteke
nis op ’n dwaalweg kan voer.

+ CHAMASARIS S 2318 BC

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Chamasaris” , bron aan die Nossob, en in 
hierdie spelling ook op ander kaarte.

Von Finckenstein AG 1973 Boer Vraelys “Chamasaris is Leeugesig. Cham 
is leeu, asaris is foutief vertolk vir gesig. Die ou inboorlinge vertel van 
’n groot leeu wat op die plaas was. Een van hulle het op hom afgekom 
en kyk die dier in die groot gesig: van daardie dag af het die plek die 
naam van groot gesig gekry”.

Franzius Ch 1974 Boerin Gesprek “Die naam is eintlik Chamiais [Xammi- 
ais]: Leeugesig” .

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “Ons noern hom Samasaris. 
Die ken ek. Samasaris is die plek waar die ou mense altyd bymekaarge- 
kom het. Sama is bymekaarkom, en sari is kuier".

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek “In 
ons taal het ons hom genoem Samasaris. Dit is warrelwind, die saris. 
Waar die warrelwind soms opkom”.

Ons word hier gekonfronteer met 'n taalkundige feit wat vir ons nuut is. 
Dit handel oor die uitspraak. In TH A* 276 is hierdie naam ook bespreek, 
en daar merk een van ons segsmanne (mnr WHG Haacke) 1974 op aan- 
gaande een van diegene wat hy geraadpleeg het, “Otto Swart, ’n Damara, 
gee as variasie ook Samasaris” . Ons het dus al vier jaar gelede hiermee 
kennis gemaak sonder om dit sentraal te stel. Die spelling van plekname 
met Cha- wat ons gefoneer het as (met Afrikaanse waardes) Ga-, word 
deur Namasprekers van vandag in sommige gevalle verklank as Sa- of Tsa-, 
vgl. o.a. CHAMAITES, sodat Chama- daar vertolk word as bv. tsamma- of 
samma-, hier deur mnr Kariseb as sama = bymekaarkom, en deur die span 
van mnr Hanse as sama = opkom (van wind). Of dit ’n jonger dialektiese 
afwyking is, dan wel net ’n voortsetting is van ’n ou uitspraak wat deur die
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Blankes sleg gehoor is en met ’n Ch- of met ’n X- geskryf is, dit weet ons 
nie. Waarskynlik is dit 'n jonger neiging onder die plaaslike Khoekhoense 
sprekers. Die bestanddeel -sari- word weer verskillend verklaar as sari- = 
“der Besuch" (Kr.-R. 1969 NW 341) deur Kariseb, as sare- = "der Wir- 
belwind” (Kr.-R. 341) deur Hanse. Die Blankes egter is weer eenparig, vir 
sover hulle deur ons ondervra is of ons vraelyste beantwoord het, dat 
Chama- beteken “leeu". Hahn Th 1879 spel die plek “Xamsaris” (in A** 
soos hierbo vermeld). Tussen die moontlikhede van “Leeugesig” , “Leeu- 
plek” , “ Kuierplek" en “Warrelwindplek” kan ons nie kies nie; daar is seifs 
’n saak te maak vir 'n verklaring met -sari- = stof as grondslag, aangesien 
ons hier baie duine het en nabygelee plase hierdie bestanddeel in hierdie 
betekenis het. Daarby kom nog die sienswyse van mnr Haacke WHG 1979 
Onderwysbeplanner Aantekening dat xamma (let op die -(m)a) na die 
voorwerp sou verwys, sodat die -ma -(m)-a die vermoede ondersteun dat s- 
ama nie 'n fonologiese variasie van xamma (vir “leeu”) is nie, maar ’n heel 
ander woord. Ons meen dat die vraag nog oop is.

[Xamasaris**]

CHAMGAGU kyk GAMCHAB, GAMKAB 

CHANGANS S 2315 BB

PNK-SWA s.j. [1955] doen navraag by Pastor Diehl snr wat antwoord 
“Ghangans: Xan||ans = Wohnung von Gegos”, en hy stel die skryfwyse 
voor “Ganans oder Chanans” , wat nie aanvaar is nie.

Vandag is dit die naam van plaas nr 3, dit val nog net binne die distriks- 
grense van Windhoek aan die westelike kant daarvan. Mev. Reitz van 
Hefner se in ’n gesprek 1974 dat die naam uitgespreek word as ongeveer 
Sjank-ans. Daar is volgens die SWA-reeks 1974 vel 2314 Kuiseb in die on- 
middellike omgewing ander plekke wat uitgaan op -an, so die naam van 
die aangrensende plaas Donkersan nr 5. Die lid -ans word deur pastor 
Diehl verbind met Nama 11ans = “das Siedeln, Wohnen" (Kr.-R. 1969 
NW 21). Oor die betekenis het ons niks naders nie.

CHARAKOE S 2318 DA

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek "Dis 
die plaas hier onder [verstaan: suidwes van Leonardville, en tussen die 
Nossob en die Olifantsrivier] by mnr Piet du Toit. Tsaragu, dit is nou 
die stof, die baie stof” .

Die Cha- word hier uitgespreek as ongeveer Tsja-, en die eerste kompo-
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nent word verbind met tsara-b = “Staub” (Rust 1960 DNW 58), waarvan 
die mv. is tsara-gu (die “baie" in die vertaling van die segslui). Dit is hier 
’n gebied met baie duine. “Plek van Stof(wolke)” .

[CHARLIESFONTEINR1VIER] kyk NABABIEPS(RIVIER) by NABA- 
BIEPS(BERGE), (RIVIER)

CHAUDAMAS S 1915 DA

Hartmann 1904 kaart “Chaudamas” . puts, plaas, slagveld, en op ander 
kaarte soos hier.

Luiperth D en S 1977 Hoofraadslid en Konstabel resp. Gesprek “Dit is ’n 
vloeknaam, Chaudaman. Hulle vloek vir die Damaras. Dit is die Dama- 
ras wat daardie vuilis naby die huis maak, nie na die bossies toe gaan 
nie. Dis ook vroulik. Die regte naam is dan TNukhoetaras, dit is Da- 
maravrou [letterlik: “Swart-mens-vrou” .] Toe die mense nog in onkunde 
was, voor die beskawing opgeduik het, het hulle die naam gemaak” .

Dit geld hier die plaas Chaudamas nr 33, tussen Otjikondo, Namatanga en 
Nubes. Ons neem aan dat daar vroeer Bergdamaras gewoon het en dat die 
plaas sy naam van hulle gekry het. Hoofraadslid D Luiperth verduidelik 
die oorsprong van die groepnaam, nl. dat hulle hulle gemak nie ver genoeg 
van die hutte af gedoen het nie, xau- = uitwerpsel, mis. Die verklaring van 
die stamnaam is oud en welbekend; dit stem presies ooreen met wat Lui
perth gese het.

[Xaudamas*]

CHERIDOUWS (POORT) K 3322 BD

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3322 Oudtshoorn “Cheridouws Poort” .

Deur hierdie poort in die Groot Swartberge vloei die Agterbergrivier, ’n 
sytak van die Olifantsrivier. Topografies en toponimies sou dit patroonma- 
tig wees dat die poort dieselfde naam dra as die rivier wat deur horn vloei. 
Ons meen dat dit wel die geval is, altans gedeeltelik. "Cheri-” is soos 
Nama tsoari. agter, “hinterdrein" (Rust 1960 DNW 31); dit korreleer met 
die eerste komponent van die riviernaam. Die tweede lid van Cheridouws 
Poort. nl. -douws-, is soos Nama daos, = poort, “Pforte" (Rust 47), sodat 
die toegevoegde “Poort” toutologies is. “Cheridouws Poort” beteken let
terlik “Agterpoort Poort” . Die komponent “Cheri-” het dus niks te doen 
met Engels “cherry” nie. In sover as wat die naam die gedagte aan 
“cherry” oproep, sal dit dus bloot ’n volksetimologiese aanpassing wees. 
Ons meen dit kon dalk die bygedagte wees wat veroorsaak het dat die lid 
“Poort” los geskryf word. “Cheridouws” is lid vir lid Khoekhoens.
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CHOADANIB(RIVIER) S 2616 BC/BD+ kyk ook QUAHANAP in TH A**
s.v.

DSWA-reeks 1911 Blatt Gibeon-Bethanien “Choadanib-Riv.” Opmeting 
s.j. “Choadanibrivier” .

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “Die hoofwoord is dani = dra. =FKhoa- 
danib = die rivier het die olifant gedra” .

Die SWA-reeks 1968 vel 2616 Bethanien stippel die loop van hierdie 
“rivier” uit, d.w.s. dit is nie standhoudend nie. Dit kom uit ’n noordweste
like rigting af van Aris nr 35 uit die Tiras-hooglandskap na die Konkiep 
aan die westelike kant van Bethanien verby. Die kartograwe sukkel met 
die intekening van die dowwe riviere. Op hierdie punt gee die Kriegskarte 
1904 die naam aan as “Kwahanab (Goachanab)” en noem nie Choadanib 
nie, die SWA-reeks 1968 noem wel die "Goachanab” , en sy boloop is 
Choadanib. Daar is 'n denkbare verband in die name Choa- en Goa- vir 
dele van dieselfde rivier. Afgaande op die geskrewe vorm het mnr Krenz 
ongetwyfeld gelyk, kyk sy kommentaar hierbo. Ons meen egter die juiste 
verklaring is anders. Die Choadanib (die ml. ekv. -b indiseer hier -n 
riviernaam of die naam van ’n langerige loop) kom uit die “zerkliiftete 
Hochebene” van die Tirashoogte (DSWA-reeks 1911). As dit in hierdie 
gebroke landskap reen, voer die rivier modder af. Ons meen dat die Choa- 
in die naam gewoon soos Nama =t=goa-b = “Lehm” (Rust 1960 DNW 39) 
te verstaan is. Die -dani- [tani] is soos by Krenz, nl. dra (vgl. Rust 61), en 
wel van modder. Choadanib is o.i. te verstaan as die “Rivier ( -b) wat 
modder (=t=goa-) dra (dani/tani) by sterk reens” . Die genoemde bepaling 
“zerkliiftete” by “Hochebene” sou mens ook kon lei om in Choa- die 
Namawoord Igoa- = “die Schlucht" (Kr.-R. 1969 NW 125) te sien maar 
dan is dit minder goed verenigbaar met dani [tani] = dra. “Kloofdraende 
rivier” is darem baie poeties, “Modderdraende rivier” lyk patroonmatiger. 
Voorlopig het hierdie verklaring ons voorkeur, maar ons moet op ’n derde 
moontlikheid wys. Lees eers QUAHANAP in TH A** 991-2. Daar sal dit 
blyk dat Alexander in 1837 hierdie rivier net een naam gegee het, vir 
boloop (ons Choadanib) en vir benedeloop, nie twee name nie, en dat die 
naam beteken het “Javelin River” , by Nama goa-b = werpspies. Ook op 
die Kriegskarte en ander ou kaarte kom net een naam voor. Ons vraag 
dan: is Choadanib nie maar net ’n latere wanvorm van die ou naam nie, 
m.a.w. beteken die Choa- nie tog maar nog “werpspies” (javelin) nie? Uit- 
geslote is dit waarlik nie. Ons basiese probleem is of hier sprake is van een 
rivier met twee name dan wel of ons met twee riviere te doen het. Ons 
kan dit uit die kaarte nie presies uitmaak nie. Soos ten oorvloede geblyk 
het, gaan ons uit van die verdeling van die naam onder behandeling in 
Choa- + -dani- + -b (hier as ’n riviernaamindeks).
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CHOADIB S 1916 CA

Hartmann 1904 kaart “Choadib Bg."
Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Dit het iets met olifant te doen, +  khoa- is 

olifant, en -dip is plek".
Du Raan RA 1978 Dorpsingenieur Aantekening “Skuimmaker, plek waar 

skuim gemaak word".

Dit is nie plaasnaam nie en kom ook nie voor op jonger kaarte nie, soos 
op die SWA-reeks 1970 vel 1916 Tsumeb. Dr Hartmann se byskrif se van 
die berg "Roter Kieselstein mit Mopanibiischen". Die mopani is gelief- 
koosde olifantkos, 'n feit wat steun verleen aan mnr Krenz se afleiding van 
“Olifantplek". Maar Hartmann skryf gewoonlik die suigmedeklinker, sodat 
ons by hom sou verwag het +Choadib. Dit sterk die hand van mnr Du 
Raan met choa-, vir Nama goa = "schaumen" (Rust 1960 DNW 52). Die 
vraag is o.i. nog oop.

CHOANTSAS S 1818 CC of 1918 A A

Hartmann 1904 kaart “Khoantsas” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Choantsas” , bron, albei aangegee as 1918 AA.

Friederich HR 1973 Boer Vraelvs “Choantsas. dist. Tsumeb, naam van 
plaas en fontein. Beteken ‘Olifantbad’, omdat in die ou tyd olifante hier 
water gedrink het; renosters was ook teenwoordig".

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ TKhoantsas is Olifantslekpiek, =bkhoa- = 
olifant, tsas = lekplek".

Choantsas is plaas nr 292, in die noordoostelike hoek van die distrik 
Tsumeb en in die boloop van die Omuramba Ovambo-gebied. Olifante was 
hier volop gewees. Die eerste lid is soos Nama =t=khoa- = olifant; die lid 
-tsa- dui ’n kuil, waterplek, swemplek aan, deur ons eerste segsman in ver
band gebring met Nama tsa = swem (Rust 1960 DNW 56), bad, deur ons 
tweede segsman is die komponent verbind met Nama tsa = “lecken" (Rust 
1960 DNW 38). Dit sluit beter aan by die tsa- wat sonder nasaliteit uitge
spreek word. Oorspronklik was dit die naam van ’n drinkplek, ’n fontein, 
eintlik ’n diep gat in n kalkbedding (inskrywing van dr Hartmann) langs 
die “alte pad” ; die -s (vr. ekv.) is dikwels (soos weer hier) indeks van 
waterplekke. Dr Hartmann se graadaanwysing berus op 'n klein miswysing 
— die juiste ligging is 1818 CC. “Olifantslekpiek".

[ + Khoantsas]

CHOIGANAB S 1918 BC

Hartmann 1904 kaart “Choiganab” , se dis ’n Boesmanswerf en dat graaf-
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water verkry kan word. Dieselfde naam en spelling op ander kaarte. 
Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Dit 

is miskien Koeganab. Daar bestaan die moontlikheid dat mense daar 
dagga geplant het, die ‘Mense se dagga’.”

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Dit lyk na Khoi||ganab, khoi = mens, ||ga- 
nab = kameeldoringboom". Dieselfde segsman 1979 in sy Aantekening 
hierby “ ||Koi = liegen, ||ganab = Kameldornbaum. 'Der gestiartzte Ka- 
meldornbaum."

Die plaas nr 262 is geregistreer as Choiganab, dit le oostelik van Grootfon
tein. Die eerste lid word deur die aangehaaldes verstaan as (miskien) soos 
Nama khoe- = mens, of soos Nama ||goe = “liegen" (Rust 1960 DNW 
39). Die woordverdeling word gesien as Choi + ganab, lg. dan meestal as 
||gana- geabstraheer, vir kameeldoringboom. Hartmann gee gewoonlik die 
schnalz aan, maar nie in hierdie woord of in die Khoekhoense name hier- 
langs nie.

CHORAB S 1812 BD (nou Otjovaurua)

Hartmann 1903 kaart “Otjovaurua (Chorab)", ook so op Sprigade-Moisel 
1904 Kriegsk.

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “As Chorab Otjovaurua is, dan is dit 
IKhorab, kalkplek” .

Hierdie fontein, opgawe van dr Hartmann, aan die Khumib, noordwes van 
Zesfontein, is soos by mnr Krenz te verklaar, Nama !khoro-b = “Kalk- 
stein” (Rost 1969 DNW 34), en dan wel met ’n wisseling van -o- en -a- in 
die slotdeel. Nie te verwar met CHORAB 1916 nie.

+ CHORAB S 1916 CB

Luiperth D 1977 Hoofraadslid Gesprek “Dit is |Khorab of die pad wat 
baie klippe het, se maar |khorab, nie klipperig nie. Rowwe plek, net 
so” .

Ons het die naam reeds in TH A* 286 behandel en daar twee verklarings 
gegee, maar ons moes die keuse daartussen ooplaat. Nou het ons meer se- 
kerheid, o.a. deur die mededeling van hoofraadslid Luiperth wat die plek 
ken, en deurdat ander kaarte ons kan help. Vandag word die plaasnaam 
gespel Chorab, nr 180, maar dieselfde plek word deur dr Hartmann 1904 
kaart met sy suigmedeklinker daarby gespel as “ |Khorab” , en met die be- 
skrywing “steinig” . Die DSWA-reeks 1912 praat hier ook van ’n “Chorab- 
Pfad” en ’n “Chorab-B(erg)” , daarom wel die -b van die ml. ekv. Die 
“Plek ( -b) waar dit rof, klipperig (|khora) is” . Hierdie plaas moet nie 
verwar word met die gelykbetekenende Khorab nr 51 op 1917 AD nie.
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CHUCHUWIS kyk KHUKHUWIS

CHUDOP S 1816 DD

Hartmann 1904 kaart “ ||Khudob (Aub)” , bron aan die pad op na en net 
suid van Namutoni. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Chudob (Aub)” , 
bron. SWA-reeks 1976 vel 1816 Namutoni “Chudop” , bron, en daarby 
“Aub” , ’n byliggende bron.

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Chudop, dit is 11khu-, die doring, en do = 
die Acacia dalcis, die soetgom, dub” .

Die A. dalcis, beter: die A. erubescens (Smith 1966 CNSAP 567), kom hier 
inderdaad voor. Dr Hartmann se opgawe maak mnr Krenz se afleiding van 
die eerste lid seker, en steun die algemene afleiding. Die ou naam bestaan 
nog.

CHUE (LAKE, PAN, SPRING, VALLEY, VLEI) K 2623 AC (ou naam 
van Heuningvlei(pan))

Burchell WJ 1812 Travels map “Heuning Vlei (Chue)” , heruitgawe van 
1953.

Campbell J 1813 Travels 218 “Chue, which means Honey Valley, lies be
tween three and four days’ journey from Lattakoo...”

Van Vreeden 1961 Oorsprong 226 “Chue...Pan by die Heuningvleiheu- 
wels, ook bekend as die Heuningvleipan...[Haal dan Burchell en Camp
bell aan en vervolg] ...Campbell se vertolking onjuis; hy verwar die 
Griekwanaam met die Tswana...Chue = die soutplek...”

Die naam van hierdie groot pan kom dikwels by reisigers voor, en op 
kaarte, verskillend gespel, bv. as Chooi, Chui-n, Kuie, Koei ens. Op daar
die moderne kaarte wat vir ons toeganklik is, kom die naam nie meer voor 
nie. Dr Van Vreeden ken ook die vorm “Tswaing", of alleen of in ver- 
binding met die komponente, soos met -bult en -pan agteraan of soos met 
Groot- vooraan, en beskou dit as ’n Tswanabenaming vir “sout", vgl. sy 
Oorsprong 566. Hy beweer dat Campbell se vertaling onjuis is (vgl. aan- 
haling hierbo). Ons meen tog dat Campbell gelyk het. Hy het sy lig by die 
kenners opgesteek. Die bestanddeel Heuning- kom juis hier herhaaldelik 
voor vir plekname, so vir die groot pan, genoem Heuningvleipan, ook vir 
die kleiner pan noordoostelik daarvan (“Klein-Heuningvleipan”). Die Na- 
turellereservaat random die groot pan dra ook die naam “Heuningvlei” 
(Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2622 Morokweng). Ons meen hierdie 
name is vertaal. Ou-Nama het vir “heuning” die woord “Kau-p” gehad, 
spelling Knudsen 1843, vgl. GOUDA, Korana het die woord geken (Engel-
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brecht 1928 Studies 15 “gaub = heuningkoek (V)” — (V) is sy segsman 
Vaaltyn), Campbell het dit gehoor by die Griekwas, en seifs die San het 
die term gebruik (Lichtenstein 1805 Archiv 315 “Buschmann t’2kaau: 
Honig”). Drie Khoekhoense dialekte en ook San ken dus 'n woord vir 
heuning(koek) wat bo alle twyfel ooreenstem met Chue, in die ou dae die 
naam van ’n uitspanning aan die pan, en ook van die pan of vlei self, 
vandag bekend in vertaalde vorm (Heuningvlei(pan) ens.) of in Tswana- 
vorm as Tswaing, laasgenoemde op gesag van dr Van Vreeden. Hierdie 
kompleks le in die distrik Vryburg, noordwestelik van die dorp.

CHUIGAMS kyk KHU1GAMS

CHUITSAUB S 1918 AC

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Chuitsaub", bron. Hartmann 1904 kaart 
“Khuitsaub” .

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ =t=Hui = wilde Dattel; tsaub = puts” .

Gelee wes van Abenab, dist. Grootfontein. Afgaande op die uitspraak van 
Chui- as xui- sou mens wil dink aan “Brandewynputs” (Kr.-R. 1969 NW 
49), die puts waar die warmwater verkrygbaar was, of mens kan o.a. nog 
dink aan khui-, nou soos weergegee deur dr Hartmann, in die betekenis 
van opduik, oprig (Kr.-R. 251), of seifs aan gui- = melkbos (Kr.-R. 137), 
“Melkbosputs” , almal sonder suigklap, terwyl mnr Krenz ’n suigklap ver- 
lang. Hartmann gee altyd die suigkonsonante aan, soos deur hom self 
gehoor, en in sy opgawe hier laat hy dit weg.

CHUM(BERGE) S 2717 CD

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Chum Bg.” DSWA-reeks 1910 Blatt 28 
Oranje-Miindung “Chumberg”. Topografiese reeks 1975 vel 2716 Ai-Ais 
“Chumberge”.

Du Raan RA 1978 Dorpsingenieur Aantekening “Chums, is ‘Ietermago’.”

Opvallend hoe min hierdie bergnaam op ou kaarte voorkom, vergeleke by 
bv. sy buurman aan die westelike kant, die Hunsberge. Die ietermago is 'n 
miervreter, in Nama bekend as ||kom- of ||koom, vgl. Shortridge 2 664 en 
HOTT 204 s.v. aardvark. Mnr Du Raan se verklaring kan taalkundig goed 
versoen word met die bergnaam. Daar is taalkundig ook ’n verband denk- 
baar met Nama !gom- = oliewenhoutboom, die Olea africana, ’n soort wat 
inderdaad in hierdie streek voorkom. ook in plekname, bv. langs die 
Oranjerivier meer suidelik van Aiais.
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CHUMIB kyk KHUMIB

CHUNGOCHOAB S 2314 BB

Hahn Th 1879 kaart “ IGungoxoub Hill". Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Gungochoab H.” DSWA-reeks 1911 Blatt 19 Kuiseb “Gungochoab”. 
SWA-reeks 1974 vel 2316 Kuiseb “Chungochoab” .

Hierdie plek le vandag in die Namib-woestynpark, oos van Rooibank, in 
die elmboog van die Kuiseb. Hahn teken die berg in, effens noorwestelik 
van die Swartbankberg. Die ml. ekv. -b is hier 'n teken dat dit ’n berg- 
naam is. A1 waarvan ons seker kan wees, is die betekenis van die slotdeel, 
by Hahn -xou-. Dit beteken “mis, uitwerpsel” . Indien die !gun- die realisa- 
sie is van Nama !gu, dan is dit die woord vir “gehen, wandein” (Kr.-R. 
1969 NW 145), en die -go- is dan moontlik die partikel van die 2e pers., 
die naam so ongeveer “Loop-ontlas-jou-plek"? “Misplek"?

CO AS S 2317

Adressbuch 1939 523 “Hatsamas 92 (Farm Coas)".
Bassingthwaighte V 1974 Boer Gesprek “Coas, ko is kyk, en as is gat, Kyk 

die gat, of Kykgat".

Hierdie plaas nr 92 le in die distrik Windhoek. Die een en ander is nie dui- 
delik nie. In die lys van die Landmeter-generaal 1972 is plaas nr 92 
“Springbokvley”. Is dit dieselfde plaas? As daar ’n verband is, kan die Co- 
nie miskien wees soos Nama ||gu- = springbok nie, die geheel “Springbok- 
gat”? Mnr Victor Bassingthwaighte ken egter die omgewing en die Nama- 
taal, dan soos go [kb] = “gucken” (Rust 1960 DNW 28), en a-s = “Loch” 
(Rust 39), “Kykgat” .

COEGA, COEGA KAMMA (KLOOF), COEGAS(KOP), -(RIVIER), 
-(RIVIERMOND) K 3325

Gordon 1778 ms 1 124 “ ...kwamen...aan het riviertje de Cougha zynde 
grond rivier...” Dies., aid. "By de Cougha vond de veeplaats van 
ferreira” . Dies., aid. “ ...reed z:o: aan door de kreupelbos na coughas 
mond die midden in de grote inham tegen over drie klippige eilandjes, 
ais sy in see loopt, dog dit is eens in seven a agt jaaren...” Dies., aid. 
“ ...daar de cougha opgestopt was...” Dies., aid. “ ...de Cougha word 
ook in de droge tyd brak, uitgenomen een fontein digt by de wagen- 
drift...”

Leisten 1779 kaart in Koeman 1952 “Coecha R.” Van de Graaff GJ 1785- 
94 kaart in Koeman “Coecha” en “Koecha Riv.” Frederici 1789 en 1790
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kaart in Koeman "Kuga R.” Lichtenstein ong. 1806 kaart in Koeman 
“Koega Riv.”

Ander spellings is o.a. Kooga, Kougha, Kowcha, Kura, Qura en Xura 
(Skead CJ 1973 Gazetteer 37). Gordon het die bepaalde lidwoord gebruik, 
De Cougha; vandag kom dit vir hierdie plek nie meer daarmee voor nie. 
Die beginpunt van die C/Koega-fantilie is wel die riviernaam, veral by of 
naby sy uitmonding met die panagtige formasie daar. Die riviertjie self was 
onbeduidend. Op die Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3324 Port Elizabeth 
kom “Coega” voor as plaasnaam (nr Uit. Q. 40-91, daarop ’n poskantoor), 
of die naam verskyn in samestellinge soos “Coega Kammas Kloof” nr Uit. 
Q. 15-12, “Coegas Kop” nr Uit. Q. 22-4, “Coegas River Mouth” nr Uit. 
Q. 1-49, almal in die distrik Port Elizabeth. Die riviernaam word op 
moderne kaarte gespel “Coegasrivier” en “Koega(s)rivier” . Die APN 1951 
80 stel die spelling vir die poskantoor en die spoorwegstasie op hierdie 
plek vas as “Coega” . Soms het die naam verlore gegaan, soos vir die hui
dige “Jahleel Island” , ook op 'n tyd bekend gewees as Coega-Eiland/Is- 
land” , en “Coega Rock” , regoor die uitmondingspunt in die baai.

Gordon se verklaring is belangrik, dit is die enigste vir hierdie Coega 
wat ons raakgelees het. Die ou naam is goed beskrywend vir hierdie vlak 
en droe lopie gelee tussen die Sondags- en die Swartkopsriviere. Die 
grondwoord by Gordon met ’n suigklap opgeteken, is Coe-/Koe- wat aan- 
sluit by Ou-Kaapse opgawes vir “aarde, grond, land" in ou skryfwyses soos 
hou 1655, koo 1797, kchaau 1805 (HOTT 203 en 368), in Nama en Korana 
o.a. !gu- naas !hu-. Die -ga in die naam is wel die adjektiwiese formans, 
o.a. vir hoeveelheid. In “Coega Kamma Kloof” is die lid -kamma gelyk te 
stel met “water” of “rivier" (Nama ||gam-). Coega is dan “Grondrivier” , 
en moet nie verwar word met name wat "Doringboomryk” of “Seekoei- 
ryk" beteken nie, hoewel die klankooreenkomste dikwels baie sterk is.

COMDO kyk KOMDO, KOMDO(BERGE), KOMDOS(RUGGENS)

CORGAS kyk GORGAS, KORGAS, CORGAS

COUBEEP, ROOI COUBEEP ens. kyk GOUBEEB(KOP)

COUGHA, COUGHAS(MOND) kyk COEGA... 3325

CROEDINIE, CRODINIE, KRODIENIE(RIVIER) K 3420 AB

Opmeting 1955 “Crodinierivier, ou naam vir ’n rivier en plaas, 10 myl [16 
km] suid van Swellendam. Hottentotnaam, van die Hessekwastam. Be-
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tekenis van naam onbekend. Dit is ’n droe rivier, gelee in die Ruggens, 
loop deur die plaas Crodinie, en vloei in die Breederivier. In Afrikaans 
spel die mense die mooi naam ‘Ruggens’, wat beteken ‘rug, bulte’, die 
saaiwereld van Swellendam, ‘Reuns’. Inligting soos verkry van LL Tom
linson, kurator van die Drostdy-museum” .

Die spelling wissel binne grense, bv. op die Afdelingskaart 1890 Swellen
dam is die plaas “Croedinie” , die rivier “Crodinie” , op die Topografiese 
reeks 1973 vel 3420 Riversdale is dit “Crodini” , die rivier weer in verafri- 
kaanste vorm word “Krodienierivier” , so op die ooreenstemmende Topo- 
kadastrale kaart 1965. Die lid -di(e)ni(e) is soos Ou-Kaaps dini vir “heu- 
ning” (naby Bredasdorp is trouens ’n Heuningnesrivier), die eerste lid be
teken ‘‘dik” , die geheel “Dik heuning” (Gordon).

CUMESSIE, KUMESSIE K 3324 AA

Afdelingskaart 1890 van Willowmore “Cumessie” , nr Uit. Q. 4-45. Op die 
ooreenstemmende Topografiese reeks 1973 “Kumessie” .

Naam van ’n goedbewerkte kloof- en waterryke plaas aan die Grootrivier 
noordwestelik van Steytlerville. Die verklaring waarskynlik soos vir KO- 
MESSIE(KLOOE) waarmee dit, afgaande op die klank, goed ooreenstem. 
“Yskoue Plek”.
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DAASDAAP, DASDAP K 3018 BC

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3018 Loeriesfontein “Daas Daap”. 
Topografiese reeks 1974 vel 3018 Loeriesfontein “Dasdap".

“Dasdap" is 'n nie-standhoudende rivier wat noord van "Bleskrans" ont
spring en noordooswaarts en dan ongeveer ooswaarts loop tot by “Sobabe- 
soutpan". Een van die plase waaroor dit loop, is "Daas Daap" nr Nam. Q. 
14-15. Op die plaas is noordoos van driehoeksbaken nr 72 die naam "Gras- 
laagte" aangedui. Ons meen "Daas Daap'7"Dasdap" beteken "Gras- 
laagte” , m.a.w. die Afrikaanse naam is die vertaling van die topografies en 
toponimies ooreenstemmende Khoekhoense naam. Die eerste lid van die naam. 
nl. “Da(a)s-'\ is dan soos Nama |ga- = “Gras (allg.)” (Rust 1960 DNW 28), 
die tweede lid, nl. “-da(a)p” , is soos Nama Tgab = “droe vlei” (Rust 
1960 DNW 70), “vlakte" (Kr.-R. 1969 NW 97), hier "laagte". Streng ge- 
sproke sou ons verwag het dat die nasaliteit van die klinker in “ |ga” in die 
naam “Da(a)s •= da(a)p" as -n- gerealiseer sou wees, maar dit is in name 
soos GADAOS, GAGOAS (TH A* 338) ens. ook nie gerealiseer nie. Vir 
die wisseling van d en g (|Gas=t=gab naas Da(a)sda(a)p) vgl. HOTT 179- 
180 en TH A* 47 by 5 E 1. Nadat dit wat hierbo staan, geskryf was, ont- 
vang ons per mnr CR Burger, Skoolhoof van Springbok, 'n vraelys van 
mnr WA Vollgraaf, ’n boer. Daarop staan “Volgens inligting van ou in- 
woner van omgewing, beteken Daasdaap: Graslaagte” . Ook Burden HW 
1978 Boer Vraelys per Burger CR deel mee “Dit beteken Graslaagte".

DABBIE(POORT) K 2918 BB

Topografiese reeks 1975 vel 2918 Pofadder “Dabbiepoort” .

“Dabbiepoort” is aan die oostelike gedeelte van Aggenys se Berge gelee, 
in distrik Namakwaland. Afgaande op die klank lyk dit asof die poort sy 
naam het van die dabbieboom, die Tamarix usneoides (Smith CA 1966 
CNSAP 196). Die dabbieboom word aangetref by lekplekke wat brak is of 
souterig (“waar diere brak”), en kry sy Khoekhoense naam van dabbie
boom van die souterige stoflaag op sy blare.

[Dabe**]

DABEEB, DABEEP K 2918 CD

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2918 Namies “Dabeeb”.
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“Dabeeb” is plaas nr Nam. Q. 3-6, distrik Namakwaland. Daarop is “Da- 
beebkop” . Ten ooste van Dabeeb is die smal plaas “Klein Dabeeb” nr 
Nam. Q. 6-19 wat aan sy oostekant begrens word deur “Bodabeeb” nr 
Nam. Q. 1-18. Oor al die plase vloei die “Brakrivier” ongeveer weswaarts. 
Op topografiese gronde lyk dit asof die name “Dabeeb” en derivate ver- 
band kan he met dabe- = “brak” , vgl. DABEB 1915 in TH A* 296. Ter- 
loops word opgemerk dat die opstalnaam op die ooreenstemmende Topo
grafiese kaart 1975 aangegee word as Dabeep. As auslaut wissel -p en -b 
mekaar geredelik af vir aanduiding van die lokatiefmorfeem masc. sing., 
gebruiklik by name van (soos hier) riviere.

[Dabeb]

DABIAM kyk ABEAM, ABIAM

DABIB(RIVIER) S 2417 BD/DB

Topografiese reeks 1973 vel 2416 Mariental “Dabibrivier” .

Die Dabibrivier ontspring op die plaas Dabib nr 112 en vloei by die sylyn 
Salzbrunn in ongeveer suidwestelike rigting verby om met die Nauchab 
saam te vloei en by die Hardap-besproeiingskema in die Visrivier uit te 
water. Op grond van die topografiese verband tussen Dabib en Salzbrunn 
meen ons nou, anders as in TH A* 301, dat Dabib soos Nama dabe- = 
brak kan wees, vgl. bv. DABEB 1915 in TH A* 296. Die slot -b is hier die 
lokatiefmorfeem masc. sing., gewoon om riviere ens. te lokativeer. Salz
brunn is in sy eerste lid dan moontlik uit die Khoekhoense naam Dabib 
vertaal. Geoordeel aan die slot -b van die naam Dabib lyk dit asof die 
riviernaam primer kon gewees het en dat dit op die plase en die gehuggie 
suid van Salzbrunn oorgedra kan wees.

DABIDAS K 3018 BC

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3018 Loeriesfontein “Dabidas” .

“Dabidas” is plaas nr Nam. Q. 10-23, distrik Namakwaland. Daaroor vloei 
in suidoostelike rigting die nie-standhoudende rivier “Alwynsfontein se 
Laagte” . “Aalwyn” is in Nama gore- vir die bitteraalwyn (HOTT 201), en 
11gara- is vir die kokerboom (Rust 1960 DNW 2). Daar is dus nie ’n taal- 
kundige verband tussen “Dabidas” en “Aalwynfontein se Laagte” moont
lik nie. Op die oog sou ons die lid “Dabi-” van “Dabidas” verbind met 
Nama dabe- = “brak” (vgl. DABEB by TH A* 296) of "brakboom” , nl. 
die Tamarix usneoides, en die lid -das met Nama +gas = “droe vlei” 
(Rust 70), “vlakte” (Kr. R. 1969 NW 97). ook “laagte” (vgl. DAAS-
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DAAP), of andersins is die -das gewoon 'n plekaanduidende suffiks, vol
gens Krenz FK 1978 Boer Aantekening, die geheel “Brakplek” . Onder- 
steuning vir hierdie vermoede, nl. t.o.v. die eerste lid as betekenende 
“brak”, vind ons in name van omliggende plekke, bv. “Soutputsies” , “Bit- 
terfontein” , “Obees” en “Oubeespan”.

DABIDOM K 3018 CB

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3018 Loeriesfontein “Dabidom” .

"Dabidom" is plaas nr Nam. Q. 7-5, distrik Namakwaland. Dit is 'n ander 
plek as DABEDOM wat ons in TH A* 296-297 bespreek het; daardie plek 
is noord van Warmbad in Suidwes-Afrika, op 2718 DB. Oor hierdie plaas 
"Dabidom” loop n nie-standhoudende rivier, "n sytak van die Hartbeesri- 
vier, van oos na wes. Dit is waarskynlik van hierdie riviertjie dat die plaas 
sy naam gekry het; “-dom” is “keel” (Rust 1960 DNW 34), oordragtelik 
ook "rivier(tjie), lopie”. Ons meen die eerste lid van die naam, nl. “Dabi", 
moet verklaar word soos Nama dabe- = “brak,” vgl. DABEB TH A* 
296, DEBE TH A* 313 ens. Ons grond ons vermoede op die vele plek
name in die omgewing wat op die sout- of brakagtige gesteldheid dui, bv. 
“Soutberg” , “Brakkefontein” ens.

[Dabedommi]

DABI(RIVIER) K 3018 AD/CB

Topografiese reeks 1974 vel 3018 Loeriesfontein ‘’Dabirivier".

Die “Dabirivier” ontspring by “Brakfontein" en vloei suidwaarts om 
tussen “Bruinkop” en “Skurfberg” by die “Swart-Doringrivier" aan te 
sluit. Ons meen die eerste lid van “Dabirivier” , nl. “Dabi-” , is taalkundig 
en toponimies te vereenselwig met die lid “Brak-” van “Brakfontein” . Vgl. 
o.a. DABEB TH A* 296. DEBEB TH A* 313 ens.

[Dabeb]

[DAGBREEK] kyk NEITIDOM

DAICHAAIBES S 2519 CD (ou naam van Aninuis-Nord)

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Aninuis- 
Nord...sy regte Namanaam is Daixa-aibes, en sy Afrikaanse naam is 
Melkbakkies. Daar is ’n soutpan wat so wit is. Nou lyk dit soos melk 
wat weggegooi is daar” .
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Nama dai = melk, daixa = melkryk, baie melk; ai- = gesig, bakkies, -be- 
is lokatiewe morfeem met die -s (fern, sing.) baie maal aanduiding van ’n 
fontein- of bronnaam, ook pannaam, soos hier. “Melkbakkies” n.a.v. die 
wit glinstering van die soutkors in die pan is ’n treffende siening. Die ou 
Namanaam het in onbruik geraak en is vervang deur die naam van die 
plaas Aninuis wat suidoostelik aan hom grens en nou Aninuis-Siid nr 214 
heet, teenoor Aninuis-Nord nr 212. Ons beskou die vervanging van die ou 
naam as ’n poetiese verlies. Hierdie plaas le oos van Koes. Kyk verder 
ANINUIS.

+ DAMAKUS, DAMAKHOES S 2618 CD (ou naam van Nagas), DAMA- 
KOES( RIVIER) S 2618

DSWA-reeks 1912 Blatt 25 Keetmanshoop “Damakus” , werf aan ’n voet
pad. SWA-reeks 1968 vel 2618 Keetmanshoop “Damakoes River” . 

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Nagas, dit is 
Damakhoes wat hulle so genoem het. Dit is die nuwe naam, die plaas 
van mnr Scholtz, Nagas is die nuwe naam. Die Damaras het eers daar 
gewoon. Damakhoes beteken die Damawoning, die Damawoonplek. 
Die plek le mos daar tussen die berge. Maar van ek my verstand gekry 
het, het Nagas die naam gehad van Damagu, van Damakhoes” .

Op die moderne kaarte vind ons die naam Damakhoes alleen nog terug vir 
die naam van ’n rivier. Deur die plaas Nagas nr 55, suidoos van Keetmans
hoop, loop die Nagasrivier wat weer saamvloei in die Damakoesrivier, lg. 
loop deur die laer gebied noord van Nagas. Die twee riviere word uitein- 
delik ontvang deur die “Lowenrivier” (spelling daarvan soos in die SWA- 
reeks). Die betekenis soos by mnr Arndt en sy span, “Damarawoonplek” , 
“Dama-syne” , anders soos by J Boois 1979 Taalassistent Aantekening, 
“Damavroumens” . Vgl. ook DAMAKOES(RIVIER) in TH A* 304.

+ DAMARA S 2118 CC, ook B 2022 AB, en DAMARA(PAN) B 2222 BA

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek 
“Damara beteken twee vroue van die Damamense, dit is die twee- 
voud” .

Dit is hier die plaas nr 201, suid van Steinhausen, distrik Gobabis. ’n Arti- 
kel oor die ontoereikendheid van die betrokke stamnaam is o.a. die van 
Brincker in Globus 1895 68/24 bl. 384. Ons neem aan dat die stamnaam 
ook ingelyf is in die plekname in Botswana op 2022 AB en op B 2222 BA. 
Daarmee word die verklaring van die grondwoord se betekenis verskuif na 
gebied van die etnonymica.
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DAM AST AD AOGOEB (HILL) S 2215 AC (nou Arandisberge)

Hahn Th 1879 kaart “Damastadao-| |goeb Hill".
Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Waar die vrou so skaam geword het dat sy 

gaan le het", en in sy Aantekening “Wo Bantufrau sich aus Scham hin- 
legt” .

Ons het die naam net by Hahn teegekom. Ook die Kriegskarte bevat dit 
nie. Hahn het hierin ook nie, soos nawysbaar dikwels, op Grundemann 
1867 gesteun nie. Volgens sy aanwysing korreleer sy bergnaam met die 
huidige Arandisberge. Terloops kan genoem word hoe die navorser soms 
met allerlei onnodige probleme moet sukkel. In ons poging om Hahn se 
opgawe te situeer en te korreleer, het ons gebruik gemaak van die reeks 
SWA 1965 Spesiale vel Walvisbaai ruitsone 33K, en daarop staan die plek 
ingeskryf as “Aran ueisberge” vir Arandisberge, d.w.s. die -d- het geword 
-ue-. Die betekenis van die bergnaam per Hahn en soos byna 'n eeu later 
gegee deur Krenz in sy verklaring, slaan blykbaar op ’n besondere geval 
wat net beperkte verwysingskrag gehad het, sodat die ou naam uitgesterf 
het. Krenz kies tot grondwoorde: Damas- = Damavrou (“Bantufrau"), 
-daob = “Schamgeftihl" (Rust 1960 DNW 52, gespel taob), en 11goe = 
“liegen” (Rust 39), plus die indeks van bergname, nl. die -b (ml. ekv.) 
Taalkundig sluit Krenz se verklaring heel goed.

[Damastadao| |goeb]

DAMS(BERG) K 3017 BC

Sensuskaart 1891 “Dams Berg". Dieselfde by Veillet s.j. kaart.

Vandag word die bergnaam geskryf “Damsberg”, so op die Topo-kada- 
strale reeks 1966 vel 3017 Garies. Dit le in dieselfde streek as die aangren- 
sende Gha-ams waarvan dit net 'n wisseluitspraak is, soos bv. Gams(berg) 
oos van Aggeneys gespel word as Tha-ams, soos Gamsberg suidwes van 
Windhoek opgeteken is as Tansberg, ens. Die dentale suigklap plus die g- 
is deur die nie-onderskeidende oor van die Blanke waargeneem as T- of D-, 
d.w.s. Nama |Ga-ams = “Grasfontein".

DAOBGAOS S [2114]

Kohler O 1959 Omaruru 48 “In 1951 Bergdama moved into the Reserve 
from the southern Kaokoveld and settled at Daob-!gaos...and |Ues” . 

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Daob = pad, weg, en laob = oor die rant.
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Dis die bergpad”.
Du Raan RA 1978 Dorpsingenieur Aantekening “Daoblgaos = Waar die 

pad oorgaan".
[Daoblgaos]

DASDAP kyk DAASDAAP

[DASSIEBOSKLOOFRIVIER] kyk TRATRA(BERGE), -(RIVIER) 

DAVENIS, DAVENIS(PUTS) S 2518 DA

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “Dit is die naam van 'n Blanke eienaar daar onder. hy het die 
plaas sy eie naam gegee, Devenish” .

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Davenisputs, 
dit is eintlik nie Davenis nie, dit is Devenish. Dit is mos n man se van, 
’n Engelsman”.

Ons het gemeen dat dit ’n Khoekhoense naam is, met die veelvuldige kom
ponent dawi- (in baie wisseluitsprake gehoor) as eerste lid. Daarom dat 
ons dit opneem. Dit geld hier plaas nr 173, noordwes van Koes, distrik 
Keetmanshoop. Albei spanne het dit uitgespreek as “Davenisputs” , blyk- 
baar die naam in die gewone omgang.

+ DAWEBGAOS S 2416 DD (ou naam van Maltahohe)

Sprigade-Moisel 1904 Kfiegsk “Maltahohe (Daweb)” .
Rust Fr jnr sj ms Nama-Ortsnamen “Maltahohe = Daweb-lgaos, Miindung 

der Daweb (wohl im Flusslauf mit Dawe-Biischen)” .

Die verklaring van pastor Rust verskil van die wat ten opsigte van die 
tweede lid in TH A* 311 gegee is. Hier is !gao-s te begryp as die inloop- 
punt, die “Miindung” , naamlik van die Daweb. Op die SWA-topografiese 
vel 2416 Mariental 1973, ruitsone 33K, loop die “nie-standhoudende 
rivier” (soos die gestippelde blou lyn beskryf word), genoem “Daweb” , 
van noord na suid deur die dorpsgronde om uit te mond in die Hudupri- 
vier. Die rivier het sy naam van die baie dawiebome gekry wat in die om
gewing voorkom en wat daarom 'n bestanddeel van verskeie plekname hier 
is. Die dawieboom is die Tamarix usneoides (Smith 1966 CNSAP 197). 
Hierdie verklaring is ongetwyfeld verkieslik bo die wat in TH A* 311 
gegee is.
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+ DAWIS S 2219 BD

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek 
•“Dawis is ’n soort boom, ’n sagte boom wat in die riviere groei” .

Plaas nr 477, aan die oosgrens reg oos van Gobabis, is reeds bespreek in 
TH A* 313 waar ander verklarings gegee is en waarna verwys word.

[DE DRAAY] kyk TANIES, TANNIES

DAWEDRAAIS S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “Dawe-draais, ’n woon
plek aan die IKhuiseb anderkant Rooibank. 'n Mengsel van Nama en 
Afrikaans. Daweb of dabeb is Tamarix usneoides, en -draais kom van 
Afr. ‘draai' met die fern. sing, suffiks -s. Die rivier maak hier 'n draai'.

DEGANIROS S 1915 CA

Hartmann 1904 kaart “Deganiros (Otjikonon)", puts in ou wapad, “wel- 
liger Kalkstein” .

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “Di =Fgan = etwas verschliessen, ver- 
decken; -ros = klein. Toe hy klaar gedrink het, het hy dit toegemaak. 
Deganiros is 'n verballhornung. Hy le voor Cauas-Okawa. Andersson 
het daar verbygetrek. Hy is van Otjimbingwe na Otjitambi in drie 
maande getrek en vandaar het hy swaar gekry. Hy het hier oor die 
berge met swaar moeite geklim, dit was in 1856. Fransfontein het hulle 
nie geken nie. Deganiros was so toegegroei dat hulle nie geweet het dat 
daar 'n opening is nie. Dit is die geskiedenis van Deganiros” .

Dte puts se naam bestaan blykbaar nie meer vir die kaartmakers nie. Die 
plek het (interessantheidshalwe) sy ligging reg noord van Gross-Tsaub, die 
plaas van ons segsman, mnr Krenz. Die -s indiseer hier die puts, die -ro- is 
gewone diminutiefmorfeem. Verder soos by Krenz, di = doen, maak, en 
=t=gan = toemaak, sluit (Kr.-R. 1969 NW 55 en 99). Die “Bedekte openin- 
kie” .

[DE KUILEN] kyk KWAS 

[DERDERIVIER] kyk KONTA(RIVIER)

[DEURSTAMP] kyk GARINAIS
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DIBEREB S 2314 BD

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk. “Dibereb, ’n Inaraveld 
in IKhuiseb anderkant Breuergu-lgoab. Moet volgens my informante 
wees: Ti bereb, d.w.s. ‘my brood’. Dit kan dus nie 'n baie ou naam 
wees nie, want die mense het brood eers gedurende die vorige eeu leer 
ken” .

DI(E)N(IE)DOUW kyk DNIEDOUW

[DIK-AAR] kyk + TAUSEEP, TOUSEEP en TAUSEB

[DIKPENS] kyk KONNES in TH B

DINAIB S 1937 BA

Hartmann 1904 kaart “Denaib. Puts im Kalk. Viel Wasser. Vleiartiger 
Boden” . En net noord daarvan “Klein Denaib” . DSWA-reeks 1912 
Blatt 11 Outjo-Tsumeb “Dinaib. Immer Wasser” .

Dinaib is plaas nr 852, noordwes van Tsumeb. Die buurplaas aan die 
noordoostelike lyn van Dinaib is “Witvlei” nr 851. Ons het ’n goeie 
bodembeskrywing by dr Hartmann wat ons in staat stel om die Di- te ver- 
bind met die melkkleur van die water in die kalkbedding wanneer die kalk- 
bodem deurskyn: “melk” is in Nama dei-. Die aangrensende “Witvlei" kry 
sy eerste lid, nl. Wit-, ook van die kalkgrond. Die -nai-, by Hartmann -nai-, 
kan ons uit die woordmateriaal nie oortuigend verklaar nie.

DIPNA(KLOOF) K 3321 BD

Opmeting 1954 "Dipnakloof, ou naam van "n kloof 15 myl [24 km] 
oosnoordoos van Calitzdorp. Die oorsprong is nie bekend nie. Na ver- 
dere navrae heet die kloof nie na die persoonsnaam 'Dippenaar' nie. 
Die naam word gespel net soos dit uitgespreek word. Die kloof is op 
plaas Kruisrivier. Inligting verkry van mnr Strydom, eienaar” .

Die lid Dip- is wel wisseluitspraak van 'n grondwoord wat in ander plek- 
name hier rond voorkom as eerste lid in DEEPKA, DEPKA (ook 3321), 
DEBE (3227), en betekenende “brak” en “brakbos” , vgl. Nama dawe- in 
Kr.-R. 1969 NW 54, of in Smith 1966 CNSAP 197. Die -na- is dan soos 
Nama !na = in, in hierdie konteks "Brakbos-in-(die Kloof)” , kortom: 
“Brakboskloof” . Die plek le aan die suidelike hange van die Groot Swart-
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berge, op plaas “Kruis Rivier" nr Geo. Q. 7-55, nog net binne die distrik 
Calitzdorp.

+ DIR1CHAS S 2417 AC

Tsowaseb H 1977 Kleurlingsersant Gesprek “Dirichas, ek ken die plek, sy 
naam is die bosvark of vlakvark”.

Dit moet gelees word saam met wat meegedeel is in TH A* 317. Waar 
daar uiteenlopende menings uitgespreek is, le hierdie mededeling gewig in 
die skaal ten gunste van die verklaring wat mnr Boois gegee het. "Die fon
tein ( -s) waar daar baie (-xa) bos-/vlakvarke (diri-) aangetref is” .

[DISSELFONTEIN] kyk KINKO

+ DJAB S 2316 AB

Hahn Th 1879 kaart “ |Jab". Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk "Dja". DSWA- 
reeks 1910 Blatt 20 Maltahohe-Rehoboth “Djab” .

Dit was oorspronklik 'n riviernaam, waarop ook die -b van die ml. ekv. 
heenwys. Die rivier se bolope was noordelik van Gamsberg (by Hahn nog 
miswysend noord van die Hakosberge), dan vloei dit van oos na wes tot dit 
in die Kuiseb opgeneem word. Die riviernaam word vandag gespel 
“Djab” , en daar is by sy oorspronge ’n gelyknamige plaas Djab nr 26. Die 
plaasnaam is bespreek in TH A* 317 n.a.v. 'n segsman se mening dat die 
grondwoord beteken “skuim in die bek van ‘n ryperd onder die saal” , in sy 
woorde “foam, slime” . Die winspos nou is die presiese tongslag by Hahn, 
nl. die dentale, maar verder het ons nie gekom nie.

DNIEDOUW, DINEDOW, DIENIEDOUW K 3323 BD, DB en kyk DENI- 
DOUW in TH A* 315

Afdelingsraad kaart van Willowmore s.j. [1890] “Dniedouw” . Topo-kadas- 
trale reeks 1969 vel 3322 Oudtshoorn “Dine Dow” . Ooreenstemmende 
Topografiese kaart 1973 “Dienie Douw” op BD, “Dieniedouwkloof” op 
DB.

Opmeting 1962 “Dienie Dowkloof, 'n kloof 25 myl [40 km] noordwes 
[lees: suidoos] van Willowmore. Afgelei van persoonsnaam ‘Dienie 
Dow'.” In die handskrif 'n opmerking van 'n lid van die PNK "Dienie 
Dowkloof. Die van Dow 'n is my bekend. Dis Skotse van, ook geasso- 
sieer met Cameron in die vorm Cameron-Dow. Draers van die van is 
my bekend uit Port Elizabeth, Uniondale en Willowmore waar hulle 'n
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geslag of twee gelede gewoon het. Sommige van hulle was toe al verafri- 
kaans” .

Die Besitkaart (of kadastrale kaart) gee die spelling aan soos dit in die Ak- 
teskantoor geregistreer is, nl. as “Dine Dow” , maar dit doen ook die 
opmetingskantoor wat die afdelingskaart opgestel het. Hulle spel dit 
“Dniedouw” . Die “Dnie” van die een kan ntiskien ’n foutiewe omstelling 
wees van die -ni- vir die -in- van die ander. Hoe ook al, die latere kaarte 
soos die Topografiese van 1973 het die Dnie/Dine- nou “genormaliseer” 
tot ’n vrouenaam as Dienie. Die tweede lid ondergaan ook veranderings. 
Die oudste is "douw”, en dit is die vorm wat oorheers tot vandag toe, 
maar die Besitkaart 1969 ken ook 'n Dow. Dit lyk of die spelvorm “Dow” 
’n opsetlike aanpassing kan wees aan die familienaam, of (met ander 
woorde) die lid -douw is eintlik maar net soos die talle ander -dou(w)'s is 
wat uit Khoekhoens kom, en beteken "poort/kloof/pad” (Nama: dao-). 
Dieniedouwkloof is dus letterlik te verstaan as Dieniekloofkloof. Vir ons 
lyk dit of “Dniedouw/Dine Do(u)w” ’n gewone Khoekhoense naam is, dat 
die Dine toe “volksetimologies” die gedagte aan ’n Europese vrouenaam 
gewek het, en dat in aansluiting hierby dit toe nog verder geindiwidualiseer 
is deur ook die slotlid, die -douw, te gaan verbind aan die familienaam 
Dow. Indien juis (en daar moet gelet word op die konsentrasie van ou 
Khoekhoense plaasname hier net noord en net suid van die Baviaanskloof- 
berge), dan is die vraag wat die lid “Dnie/Dine”- dan beteken. Ons is hier 
in die wereld van die heuning, ’n wereld wat aan die Outenikwa (“Heu- 
ningsakdraers”) hulle naam gegee het. Trouens, die plekname self herinner 
aan die soet omgewing hierlangs: in dieselfde graadvierkant le op AA 
"Honeyville” , op BA “Heuningkop” , noordoos van ons Dinedouw of 
noordwes van Steytlerville (3324 AB ) is “Heuningkliprivier” wat vloei 
deur die plaas wat op die Afdelingskaart van 1890 nog voorkom as “Honig 
Klip or Camphers Poort". Die vroegste optekening van die woord vir 
heuning in Ou-Kaaps is juis dini, so by Ten Rhyne 1673, by Sparrman 
1775-6 vir die oostelike dialekte is dit denni (vgl. HOTT 301). “Heuning- 
kloof" sal dan die vertaling wees van Dinedouw, klankassosiatief beoor- 
deel. Vgl. o.a. ook GOUDINI en HOMTINI oor -dini, en vir die verklaring 
en wisselvorme ook wat gese is in TH A* 315 onder die kopstuk DENI- 
DOUW.

DOACHAS (DOCHAS) S 2617 AB

Adressbuch 1939 266 “Doachas (57)...” dist. Bethanien.
Opmeting s.j. vel Bethanien “Doachas (Doaxas), bergreeks” .
SWA reeks 1968 vel 2616 Bethanien Ruitsone 33J “Doachas” .
Maritz JH 1974 Boer Gesprek “Doachas is die plek waar die sebras hou; a
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beteken eintlik drink, en ek aanvaar dit in verband met daardie panne” . 
Krenz FK 1977 Boer Aantekening “Doa = duiker, -xas = viele vorkom- 

men” .

Die Landmeter-generaal 1972 spel dit “Dochas” vir plaas nr 57, noordoos- 
telik van Bethanien en wes van die Berseba-reservaat. Dit is bepaaldelik 
foutief vir “Doachas” , soos dit in al ons ander bronne voorkom, enkeles 
aangehaal. Daar is twee patroonmatige verklarings. Die van mnr Krenz, 
nl. “Plek waar baie duikers voorkom” , verbind die naam aan wat Kr.-R. 
1969 NW 56 weergee as doas = “Duckerantilope” . Die van mnr Maritz 
wat die plek ken, le ’n verband met 'n woord vir kwagga/sebra wat vroeer 
ook onder die Koranas baie bekend was en in Ou-Kaaps frekwent gehoor 
was, ook so deur Van Riebeeck opgeteken in 1660, nl. as dou-. Kyk vir 
bewysplase en bespreking HOTT 364-366, en vergelyk DOWGHAKOU in 
TH A* 321. Die deel -cha- is wel soos Nama -xa-, kyk die optekening van 
Opmeting, dus betekenende “baie, veel voorkomend” . Die -s fern. sing, is 
die gewone indeks van pan- en bronname. Mnr Maritz verwys na die 
panne daar. “Plek, drinkplek ( -s) van baie ( -xa-) sebras (doa-/dau-)” . Die 
keuse tussen die twee verklarings is oop.

DOBE, I)OBE(PAN) S 1920 BC

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Dobe (Kalkfontein)” .

Veral in hierdie reeks van die Kriegskarte wat ’n praktiese doel nastrewe, 
nl. as gids i.v.m. die militere aksie van 1904, d.w.s. as gids vir die strateeg, 
is by dubbelnamigheid (naampare) die een naam meestal ’n vertaling van 
die ander. As dit hier ook geld, dan is Dobe die Khoekhoense vorm van 
die Afrikaans/Duitse Kalkfontein wat as tweede naam aangegee is. Die 
tweede naam het op latere kaarte verdwyn. Vandag kom nog voor “Dobe- 
pan", die naam van die groot pan waarin die Dobefontein gelee was (vgl. 
SWA-reeks 1967 vel 1920 Tsumkwe). “Kalk” is in Nama !kho-. Dobe is 
natuurlik nie Kobe nie, en tog kan dit so wees. In Ou-Kaaps wissel d/t 
frekwent af met g/k (vgl. HOTT 179-180, seifs in gewone woorde soos disi 
x gisi vir “tien”). “Kalkfontein” is te rekonstrueer as !Kho-bi-s (met -bi- as 
’n lokatief, en die fern. sing, -s as indeks van 'n fonteinnaam), verkort as 
Kober en in sy wisseluitspraak as Dobe. Wat hierdie interpretasie verste- 
wig, is die bestaan van belangrike knooppunt KOBIB net suid van Dobe 
en net noord van Tsumkwe.

DOCHEIB S 2517 AD

Pieter HN 1977 Sersant Gesprek “Docheib word in Namataal genoem 
Toaxaeib. Dit is die plek waar iets opgeraak het, soos kos” .
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Docheib is plaas nr 46, suidwes van Gibeon. wes van Lewerrivier. Soos 
Nama toa = “aus sein, zu Ende gehen" (Kr.-R. 1969 NW 359), hier dan 
met die wisseling van d- en t- as anlaute van die grondwoord. Die een en 
ander is taalkundig nog onseker.

DOEGA, L)OEGA(DRAAI), DOEGA (EXTENSION) K 3119 DA

PNK s.j. [1942?] “Doegadraai...die -draai is bygevoeg om verwarring te 
vermy...Verafrikaanste uitspraak uit die tyd van die vroegste Blanke ko- 
loniste” . Uit tweede aansoek “Doegadraai...In Boesmantaal is die D 
met ’n slag van die tong uitgespreek... die ‘g’ uitgespreek soos in 
gaan...” (Die aansoeker vir 'n motorbushalte is ene mnr Strauss:) “My 
oorlede vader en moeder wat een van die vroegste intrekkers was, onge
veer 1830,. het hier gewoon..." (Adv. JS Davel skryf 6 6 1942 om die 
aansoek te hernieu vir ’n “stopplek"; hy is mnr Strauss se skoonseun en 
erfgenaam. Uit sy brief nog enkele sinne). "Die naam Doega is oor- 
spronklik 'n Boesmanwoord vir die streek waarvan die oorspronklike 
opstal later die middelpunt geword het. Die eerste pioniers het die 
woord op die plaas toegepas, hoewel niemand van hulle enige plaas 
onder die naam geregistreer het nie. Die plek Doega is baie bekend 
deur die hele Noordweste tot aan die Oranjerivier..."

Geen afleiding word gegee nie. Navraag daarna is gedoen sonder sukses. 
Volgens ons kaarte is nog geen plaas onder die naam “Doega" geregistreer 
nie, wel is daar ’n plaas “Doega Extension” nr Civ. Q. 18-63 geregistreer. 
Die plaas le tussen “Brandhoek" aan die suide en “Buffels Kop Fontein” 
aan die noorde — eintlik is dit net ’n smal strokie. Dan is daar op 3119 
DA Platberg (skaal 1:50 000) nog ’n “Doega” aan die Oorlogskloofrivier 
Wat bokant die Buffels Kop Fontein weswaarts verbystroom. Dit lyk dus of 
die plaas Buffels Kop Fontein wat tussen hierdie Doega en die plasie 
Doega Extension le, ook deel was van die oorspronklike Doega. Ons weet 
nou dat die -ga van Doega gehoor word soos die ga- van gaan (mnr 
Strauss, die eienaar). Dit kan dan ooreenstem met Nama -xa- = baie, 
volop, nl. aan Doe-. As die Doe- aansluit by Buffels Kop Fontein, dan 
moontlik ‘Die plek van baie (-xa-) buffels’ (Ou-Kaaps t'aouw 1691 vir 
d’aouw, kyk HOTT 235), in hierdie geval is die t' of sy normale variant d’ 
die “slag met die tong” (Strauss). Maar as die Doe- aansluit by die Brand- 
van o.a. die plaas Brandhoek aan die suide van Doegas of van Brandkloof 
wes van die opstal Doega, dan soos Nama dao of dau = “brennen” 
(Kroenlein 1889 Wortschatz 57), maar in hierdie geval sonder 'n begelei- 
dende tongslag wat juis gehoor is volgens mnr Strauss. Voorlopig dan 
liewer die ‘Plek van baie buffels’, by wyse van ’n voorstel. Ons merk nog 
op dat op die Sensuskaart 1891 geen “Doega” voorkom nie, al is dit, vol
gens ruwe opgawe, baie oud.
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DOMETSAUS kyk TOMITSAUB, DOMETSAUS

DOMMERI K 3425 AB

Gordon 1778 ms 1 126 “ ...het strand schiet dan met sware brandings west 
ten zuiden, half zuid aan na Kragga kammas kant, hietende dese zyde in 
hottentots Dommeri” . Gordon 1792 ms 5 61 “ ...rotsen...schiet na 
kragga kamma...deze zyde hiet dommeri in hottentots” .

Hierdie naam het ons alleen by Gordon teegekom, en sonder dat hy daar
van ’n verklaring gee. Die plek is die rotsige strand wes van Classenpunt 
tot ongeveer Hanglip. Op die klank afgaande kan 'n mens miskien 'n ver
band met ’n ander liggaamsdeel as die “lip” van Hanglip soek, en kan dan 
dink aan “keel” , Ou-Kaaps domma, sedert 1691 opgeteken (HOTT 335), 
in Nama dommi (Rust 1960 DNW 34). Dom(-) is dikwels i.v.m. water ge
bruik in die sin van afvoerkanaal, gleuf ens. (vgl. o.a. NUDOM(I) in TH 
A** 924-5).

DOMMERS(KLIP) K 3017 BC

Goosen HWJC 1978 Boerin Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Dommers- 
klip ’n koppie of heuwel [op die plaas Groot Berg, distrik Namakwa- 
land]. ’n Boesman of Namakaptein by name Dommerag is daar dood. 
Met verloop van tyd is ‘Dommerag se Klip’ verkort tot Dommersklip” .

[DONKERMODDER] kyk KAIGOAES 

[DONKERSAN] kyk KAINUS 

[DOORNBOOM] kyk HEIKUB 

[DOORNFONTEIN] kyk KOEGABS(RUG) :

[DOORNFONTEIN] kyk KOEKABASEB 

[DOORNPOORT] kyk GUKUIB 

+ DORDABIS S 2217 DC

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek “ In 
Afrikaans skryf hulle met D-, en in Nama skryf ons met G-, |Gordabes.
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Die |gor beteken droog, dor, |Gordabes is die ‘Droe plek, Waterlose 
plek'.”

Kroenlein-Rust 1969 NW 242 verklaar |koro [khoro] as “verdorren, ab- 
trocknen (Pflanzen)” . Ons ag die verklaring van mnr Hanse en sy span as 
baie aanneemlik. Dit is ’n gewone afwisseling, die van d- en g- ( k-), kyk 
TH A* 47 onder 5 E 1. By die dentale suigkonsonant kan mens horn die 
aanhoor van |g- as |d- maklik inbeeld. Die -dabe- is hier vir “plek” , maar 
dit kan ook beteken die brakbos of lekplek, of die “Tamariske” , Kr.-R. 54 
by “dawes” . Die "Droe plek/Brakbos-/Tamariskbosplek” , met voorlopig 
die voorkeur vir die verklaring van ons segsliede hier.

[|Gorodabes**]

[DORINGRIVIER] kyk KINKO 

DORNDABERAS S 2518 CB

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “Dorn-Daberas is daardie ||Khu-Daberas” , en duideliker deur 
Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Dorn-Da- 
beras se eintlike naam in Namataal is ||Khuxa-Daberas. Daberas is baie 
abiekwabome”.

Dit gaan hier oor die feit dat volgens die segsliede die oorspronklike naam 
van Dorn-Daberas ||Khu(xa)-daberas was, d.w.s. die komponent "Dorn-” 
is direk uit die Namataal oorgesit vir die naam van plaas nr 16, oos van 
Mukorob. Kyk verder TH A* 300-301.

[DORNFONTEIN] kyk KHUKAMMI 

DOROGUIS S 2617

Swartbooi Klaas 1974 Kantoorbode Gesprek "Dit is die treinspoor...dit is 
seker die eerste keer dat hulle 'n treinspoor gesien het...”

Plaas nr 82, dist. Bethanien. Ons het geen sekerheid oor die komponente 
nie. Miskien soos by Hahn Th 1901 Collectanea 80 “doro-heib [dorohaib], 
das Bohrholz zum Feuermachen", d.i. tontel(hout), en die -guis as same- 
trekking uit ouer gunis [kunis] = wa (Rust 1960 DNW 71), m.a.w. ons 
beskou Doroguis voorlopig as betekenende “Vuurwa” . Vgl. V. Bassingth
waighte by DORDABIS in TH A* 319.
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+ DOUKOMSlKRAAL) K 3324 CD

In TH A* 320 en 461 het ons die mening uitgespreek dat DOUKOMS 
(KRAAL) en GOUKAMMA hul name te danke het aan die ghokum, 
goukom, ens. vir die hotnotsvy, 'n Carpobrotus sp. Claudius 1685 109 het 
die naam “doucuma” vir 'n wortelsoort wat Waterhouse Supplement 18 
(tentatief) identifiseer as 'n Compositae sp., 'n Gorteria, in die eerste uit- 
gawe as 'n Gazania sp. (HOTT 536). In die lig van wat ons by HANTAM 
(TH A** 519-520) vasgestel het, nl. dat die naam op die heyntame betrek- 
king het (Smith 1966 CNSAP 247), en dat HANTAM en heyntame taalkun
dig goed bymekaar aansluit, kom die vraag nou by ons op of DOU- 
KOMS(KRAAL) ens. nie verband hou met die “doucuma" nie, veral om 
die opvallende klankooreenkoms tussen die twee soorte, albei vir ’n plant. 
Die mense plaaslik skyn voorkeur te gee aan doukom, wisseluitspraak van 
ghokum vir ’n hotnotsvy. Ons moet egter op die genoemde ooreenkoms 
die aandag vestig. Moontlik is dit ’n saak vir 'n botanikus.

[DRAAIHOEK] kyk NAOS 2014

[DRIEGAT] kyk TNONGAS

[DRIEKRONE] kyk GEIOMI, GEIOMS, GEIMI, KAIUM

[DROEKLOOF, DROERIVIER, DROEKLOOFRIVIER] kyk KA- 
REEtHOEK SE LEEGTE)

DROMESTAKAIHEB, DROMESTANAB S 2014 AC

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 53 “DROMES-TA-|(KAIHEB, ein 
Berg siidlich des Huab bei der Farm “Die Riet” . Der Berg hat an einer 
Stelle von oben nach unten einen Einschnitt. In der Kriegszeit, so die 
Geschichte, ging eine Frau namens Dromes in den Berg, um Holz zu 
holen. Sie band sich das etwas lange Holz quer auf die Schultern, 
stiirzte dann in die Spalte und wurde durch das Holz festgehalten (11khai 
= wehren, hindern). Sie starb dann dort. Die Leute, die dies erzahlten. 
haben dabei herzlich gelacht. Nach einer anderen Version wird statt 
11khai das Wort ||na = fallen benutzt: Dromes-ta-||nab” .

DROOGOUTEEP K 3017 DA

S.A.-reeks 1973 skaal 1:50 000 vel 3017 DA Soutfontein "Droogouteep".
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Dit is die naam van 'n spruit wat van suid na noord die Outeeprivier 
binneloop. Kyk verder OUTEEP(RIVIER) in hierdie deel.

DUDOABIB, DUTOAB1B S 2317 BA

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Diitoabib (Hamas)” , bron aan die Skaap 
rivier. SWA-reeks 1974 vel 2316 Rehoboth "Diidoabib Ost 57” , plaas 
aan die Skaaprivier.

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “Die boom wat uitmekaar geskeur is; 
du = Acacia dulcis, toa = gespalten, bib = Lokalitat” .

Dudoabib-Ost is plaas nr 57, dist. Windhoek, waar dit noordoos van Reho
both die grens vorm met die gebied Rehoboth. Vroeer was dit 'n bron aan 
die pad langs die Skaaprivier. Die teenstelling met ander windstreke, bv. 
’n Dudoabib-West, vind ons nie opgeteken nie. Die eerste lid spel Ponnig- 
haus 1931 Joernaal 6 as tus en identifiseer dit as Acacia dulcis, soos Krenz 
(vandag A. erubescens Oliv., vgl. Smith C 1966 CNSAP 567). Op bl. 16 
noem Ponnighaus die tus 'n A. trispinosa., en Wiss HJ 1973 Botanische 
Mitt 3 verstaan onder tus die Acacia fleckii sowel as die A. Senegal. Die 
wisseling d- en t- is gewoon (vgl. 5 A 2 in TH A* 42), hier die du- naas ’n 
tu-, en in die naam -doa- naas -toa-, wat Krenz verklaar as versplintering. 
Die “Plek (-bi-b) waar die versplinterde (toa-) soetdoringboom (tu-) 
staan” .

[Dutoabeb]

[DUIKERSVLE1] kyk NOAB1ES, NOABEES

[DUINEVELD] kyk OUTSOUB

DUMOB S 2016/2017 (nou Okaputa)

Hartmann 1904 Kaart “Okaputa (Dumob). Gr. Ft.”
Krenz FK 1977 Boer Aantekening “Du = soetgom, Acacia dulcis; mob, 

mab = Stelle, Stand” .

Dr Hartmann gee soms beskrywings van die omgewing; hier voeg hy by 
“Dichter Dornbusch” . Net wes le ook ’n plaas "Dornwald” nr 2, een van 
die vroegste plase. Die treinspoor van Otavi na Otjiwarongo loop deur die 
Okaputa-plaaskompleks. Die formulier wat vir die PNK in 1954 vir die 
spelling van Okaputa ingevul is, bevat die volgende oor die betekenis van 
die “ou naam” Okaputa wat ’n Hereronaam is: “Digbegroeide bosse waar 
groot borne groei, volgens die eienaar van die plaas, mnr Erpf” . Alles dui
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in die rigting van mnr Krenz se verklaring dat die Namanaam Dumob be
teken “Plek (-mo-b, vir -ma-b, by ma = staan) waar daar soetdoringbome 
voorkom (du-)” . Die A. dulcis is nou, volgens Smith 1966 CNSAP 567, A. 
erubescens Oliv. Kyk verder onder DUDOABIB. Die naam Dumob het in 
onbruik geraak. Dit was dan ’n ou alternatiewe naam uit Nama wat dit 
hier teen Herero afgele het. Die wisseling -mo- en -ma- is nie ongewoon 
nie, vgl. goma-en gama- = bees. Die “Gr. Ft." in die opgawe van Hart
mann staan vir “Groot Fontein” , ’n fontein wat oos van die spoor le en 
nog net in die distrik Grootfontein.

[[Dumab**]

DUNABGEIB S 2017 CB (nou Elefantenberg)

Hartmann 1904 Kaart “Du-||nab Geib” , berg. Sprigade-Moisel 1904 
Kriegsk “Dunab Geib” .

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Waar die groot doringboom geval het/le” .

Dit is die ou naam van ’n groot (Nama gei- [kai] = groot, en -b, ml. ekv., 
hier indeks van 'n bergnaam) berg suidwestelik van Otavi langs die spoor 
na Otjiwarongo. Volgens SWA reeks 1976 vel 1916 Tsumeb is die enigste 
groterige berg wat hiermee kan korreleer, die Elefantenberg. Die Nama
naam het dan verlore gegaan. Volgens Krenz is die lid Du- wel soos Nama 
du = Acacia sp., die lid ||na = “fallen” (Kr.-R. 1969 NW 273), plus -b 
wat ’n berg kan indiseer. Of die gei-b [kai-b] se dat die berg, die val of die 
boom groot is, hang van die betrokkenheid af wat ons nie kan bepaal nie. 
Vgl. ook DUDOABIB oor eerste lid.

[Du||nab Kaib**]

DURUOMS S 2416 DC (ou naam van Plattfontein)

Moritz W 1978 Pastor Brief “Platfontein = duru|oms = ‘Mause-Nest’.”

“Plattfontein” , Duitse spelling, verskyn al by Sprigade-Moisel 1904 Kriegs
karte. Vandag is dit die naam van plaas nr 92, reg wes van die ou bron 
Grootfontein. Hierdie Grootfontein is vandag weer die naam van plaas 
Grootfontein nr 91 waaraan Plattfontein gedeeltelik grens, westelik daar- 
van. Die ou inlandse naam Duruoms vir Plattfontein het blykbaar verlore 
geraak. Ons het dit nerens op kaarte raakgelees nie. Die bewaring daarvan 
dank ons via pastor Moritz aan die familie Vlok van Hyas. Hier is dan een 
van die weinige gevalle waar die inlandse naam nie in 'n vertaalde vorm 
behoue gebly het nie. “Plattfontein” is 'n alternatiewe naam hiervan. Soos 
Nama duru- “die Maus” (Kr.-R. 1969 NW 58), en |om- = (hier) nes met 
-s (fern, sing.) wel ter aanduiding van die fonteinnaam, vgl. die Afrikaans- 
Duitse naam van vandag.

[Duru-oms**]
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[DUURDRIFT] kyk NAROB 2718

DUWIDIGANSIP K 2918 AB/BA

Agenbag JJ 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Xoroxobbip en 
Duwidigansip. watergorras op die plaas Oenab Noord. Ken ongelukkig 
nie die betekenis van die twee Hottentot-benamings nie” .

Die graadvierkant is soos vir plaas Oonab, daarop Oonab-Noord.

+ DUWISIB S 2516 A/B

By wat ons reeds in TH A* 324-25 gese het, voeg ons ’n moontlikheid by 
wat hom op topografiese gronde voordoen. Die naamgroep “Duwisib” , 
“Duwisiberplatte” en “Duwisib(rivier)” vorm ’n eenheid. Aan die weste- 
kant word die plaas Duwisib begrens deur “Betta” , aan sy westekant le 
“Vrede” . Vir “vrede maak” is o.a. “duwi-duwi” (“besanfigten”) opgete
ken (HOTT 511). Dit lyk dan asof daar geografies en taalkundig ’n ver
band kan wees tussen Duwisib en Vrede. FK Krenz 1979 Boer Aanteke
ning het 'n ander voorstel. Hy skryf: “Duwi = fliistern. Duwisib = Wo 
man fliistert. Auch das Rauschen eines Flusses bezeichnet man als 
'Duwi'.”

DWAAS, DWAAS(BERG) K 3323 CB kyk ook GHWAAS, GHWAAS- 
HOOGTE

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3322 Oudtshoorn “Dwaas” , plaas nr Geo. 
Q. 5-38, dist. Uniondale; “Dwaasberg” , plaas nr Un. Q. 2-10. To
pografiese reeks 1973 vel 3322 Oudtshoorn “Dwaasberg” , berg met 
daarop landmetersbaken.

Die plaas “Dwaasberg” le ten noorde van en grens aan “Dwaas” . Op die 
grens tussen “Dwaasberg” en sy noordelike buurplaas, “Mordenaarsberg”, 
is die “Dwarsberg” met landmetersbaken nr 20 daarop. Noord van en aan- 
grensend aan “Mordenaarsberg” is “Moerasfontein” , plaas nr Un. Q. 1-5. 
“Dwarsberg” is op die genoemde Topografiese kaart ingeskryf as “Dwaas
berg” , dus in ooreenstemming met die plaasname, sodat ons kan aanvaar 
dat “Dwarsberg” ’n volksetimologiese aanpassing is. Tussen “Dwaasberg” 
en die punt “Moerasfontein” is op die Topografiese kaart “Modderfon- 
tein” . Op topografiese gronde vorm “Dwaas” , “Dwaasberg” , “Modderfon- 
tein” en “Moerasfontein” 'n toponimiese kettinggroep Ons meen dat die 
name ook taalkundig 'n eenheid vorm. “Modder” , “Lehm", is in Nama 
d^goa- (Rust 1960 DNW 39). Met die bekende wisseling van g en d (vgl.
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TH A* 47 by 5 E 1) allofoneer "=t=goa-” met “Dwaa-” . Die slot -s is die 
lokatiefmorfeem fem. sing, wat gewoon is by name van bronne en fon- 
teine. '•Modderfontein” en “Moerasfontein” is waarskynlik dan direk ver- 
taal uit die Khoekhoense naam “ =t=Goas”/“Dwaas” . Die naam “Dwaas” 
betekenende “Modderfontein” vind ons ook elders opgeteken. nl. as wis- 
selvorm by GHWAAS. alwaar.

DWAAS kyk GHWAAS, GHWAAS(HOOGTE)

DWARRIEGA(RIVIER) K 3320 CD

Opmeting 1965 “Dwarigarivier, rivier, distrik Montagu. Naam is verander 
van Ghwarriegarivier na huidige spelvorm. Mnr Burger van die plaas 
Talana is baie beslis in sy mening dat Dwariga die korrekte spelvorm 
volgens uitspraak is” .

Die naam Ghwarriega- kom in die spelling “Dwariga” voor op die 
Afdelingskaart van Montagu 1890 vir hierdie riviertjie, en as “Dwarriega 
rivier” (spelling soos vasgestel deur NPK) op Topografiese reeks 1972 vel 
3320 Ladismith. Die riviertjie is ’n sytak van die Kingnarivier, suidoos van 
Montagu, aan die noordelike hange van die Langeberge hier. Ghwarriega- 
is saamgestel uit die Khoekhoense naam vir die Euclea undulata, die 
ghwarrie (kyk GHWARRIE(BOS) in TH A* 417), plus -ga- (vir Nama -xa-) 
betekenende “baie, volop aan” , nl. aan die ghwarriebos. Baie interessant 
dat in die gewone omgang en ter plaatse die ghwarrie- nog uitgespreek 
word as dwarrie-. Die wisseling van d(-) en g(-) is gewoon, vgl. bv. DOU- 
KAMMA en GOUKAMMA in TH A* 320. Dwarriegarivier is niks anders 
nie as die “Rivier waar daar baie (-ga-) ghwarriebosse (wisseluitspraak 
dwarrie-) voorkom” . Die uitspraak “ghwarrie” is egter ook baie aktief in 
hierdie omgewing, getuie op AA o.a. “Ghwarriehoek”, op AC “Ghwar- 
riekloof” , op CD “Ghwarrieboskloof” e.a.

[DWARSBERG] kyk DWAAS, DWAAS(BERG)

DWASDOUW K 3119 AC/AD

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3118 Calvinia “Dwasdouw” .

“Dwasdouw” is plaas nr Wor. Q. 5-51, distrik Calvinia. Ten noorde van 
Dwasdouw is “Klipbak” nr Civ. Q. 4-37 wat Dwasdouw aan die noord- 
weste en noordooste begrens. Oor Dwasdouw loop ongeveer noordwaarts 
’n nie-standhoudende rivier wat op Klipbak weswaarts swaai. Op die oor- 
eenstemmende Topografiese kaart 1968 word die rivier na sy weswaartse
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wending aangegee as “Klipbakkloof” . “Klipbak”, “Klipbakkloof” en 
“Dwasdouw” vorm topografies ’n eenheid. Die vraag is of daar ook ’n 
taalkundige verband tussen die name is. Die slotlid van Dwasdouw, nl. 
-douw, is soos Nama dao- = poort, pad, kloof (Kr.-R. 1969 NW 53). Dan 
moet die eerste lid, Dwas-, “Klipbak” beteken. “Felshohle” is in Nama 
||hoas (Kr.-R. 187) wat klankmatig miskien met “Dwas-” kan ooreenstem. 
Dan is "Klipbakkloof" moontlik 'n vertaling van die Khoekhoense naam 
"Dwasdouw". Krenz FK 1978 Boer Aantekening stel die vraag of “Dui- 
kerkloof” nie ook ’n moontlikheid kan wees nie, by doa- = duiker, en 
dao- = kloof, pad, maar dan is daar die fonetiese beswaar dat die nasali- 
teit nie gerealiseer is nie.

DWEQUA(RIVIER) K 3320 AA

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3320 Ladismith “Dwequa” .

Skead CJ 1973 Gazetteer 51 gee ’n wisselspelling hierby op van “Dwegua” 
naas die Dwequa wat in hierdie vorm nog in 1969 ingekarteer is. In die 
Topografiese reeks 1972 ontbreek die naam. Dit is 'n ou riviertjie wat in 
die Grootrivier van distrik Ceres ontvang word. Oor die betekenis het ons 
geen goeie aanwysing nie, maar die klankverwantskap met name soos 
DWYKA en die variante daar laat vermoed dat ook hierdie riviertjie ’n 
"Brakrivier” is, nou gelee net oorkant die heuwelreeks ten noorde van 
Touwsrivier. Anders moet ons dink aan ’n stamnaam (op grond van die 
uitgang -qua, uit -gu-a = manne-hulle) wat dan hulle woonplek op ’n tyd- 
stip aangedui het en wat toe riviernaam geword het.

+ DWYKA(RIVIER) K 3221/3322

In TH A* 325-326 het ons vasgestel dat "Dwykarivier” "Brakrivier” bete
ken. Daar het ons ook gesien dat Barrow, Thompson en Burchell se kaart 
Dwyka aangee as “Rhinoceros River” . “Renoster” is in Nama !nawa- 
(Kr.-R. 1969 NW 283) wat taalkundig onmoontlik ’n verband met 
“Dwyka” kan he. Die vraag is dan waar die reisigers aan hulle “Rhinoce
ros River” gekom het. In TH A* 326 het ons die vermoede uitgespreek 
dat dit as ’n alternatiewe naam van Dwykarivier gesien moet word. Nou 
maak ons ’n interessante vasstelling. Een van die bolope van die Dwyka 
rivier, nl. die Banksgaterivier, ontspring op die suidelike deel van die plaas 
“Rhenoster Valley” . Dit lyk dan asof daar 'n topografiese verband tussen 
Renoster (Valley) en Dwyka kan wees. Dan is daar ’n westelike sytak van 
die Dwykarivier met die naam “Sambokrivier" (vgl. Topo-kadastrale reeks 
1966 vel 3220 Sutherland). Die Namawoord vir “renoster", nl. “ !nawa-” , 
doen ook diens vir die “sambok” wat van die dier se vel gemaak is (Rust
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1960 DNW 51). Dit lyk dus moontlik dat Burchell. Barrow en Thompson 
dalk die naam van die sytak met die van die hoofstroom verwar het en die 
Dwyka die Rhinoceros genoem het.
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[EBENHOUT] kyk 1SABISIS (OST)

[EBONY, EBONY SE KOP] kyk + TSAWISIS

ECCA (RIVIER) K 3326 BB by uitwatering, ECCA (PASS), 
ECCA (HEIGHTS) K 3326

Kaarte 1837 ens. per Rennie JVL 1962 Africana Notes 15 92 “written 
downstream towards Committees, Ecca appears as the name of this river 
on maps by Lewis (1837) and Wvlde (1847), Arrowsmith (1847...), while 
Hall's map (1856) not only has Ecca River on it, but also Ecca Pass...” 
[op plekke verkort], Aldaar ook “Ecca Flats, Ecca valley and Ecca 
bush".

In hierdie boeiende artikel oor “Andrew Geddes Bain and the Ecca” deur 
prof. Rennie word ook uit letterkundige bronne uit die vroee 19e eeu 
voorbeelde aangehaal om daarmee aan te toon dat Ecca, ook “Ekka” (o.a. 
in 1848), baie algemeen bekend en gehoor was. Die beginpunt was klaar- 
blyklik die riviernaam. Dit blyk bv. uit die slotlid -ca (of -ka), Ou-Kaaps 
vir “rivier” (HOTT 430), wat nog die ou velere k- vooraan het vergeleke 
met Nama -!(k)a-b, en waarin dit parallel loop aan die -ka van bv. 
DWYKA, GAMKA ens. Die ander plekname hier met bestanddeel Ecca- 
wys op een of ander verband met die riviernaam.

Die kort stroompie loop van wes na oos en word deur die Groot Vis- 
rivier ontvang omtrent 2 km suid van Committees. Vir die rivier het die 
naam Ecca verdwyn (waaroor straks meer). Die ou naam leef vandag nog 
voort o a. in Ecca Heights, sterker in Ecca Pass, en waarskynlik die sterk- 
ste in die naam van die nedersettingsreeks wat bo-op die Dwykareeks le. 
Dwyka en Ecca is die twee onderste beddens van die Karoobekken se rots- 
lae. Eccareeks as wetenskaplike benaming vir hierdie skaliese en verband- 
houdende sedimentere rotslae van die na-ystyd het aan die geologiese 
naam groot prominensie verleen.

Die algemene omgewing is buiten enige twyfel vasstelbaar. Ecca Pass by- 
voorbeeld le aan die teerpad Grahamstad-Fort Beaufort, so ongeveer 14 
km noord (of noordoos) van die stad, en die ander Ecca-name is in die 
omgewing daarlanges. Maar omdat die naam vir die rivier nie meer toege- 
pas word nie, is daar by sommige twyfel. Tog kon prof. Rennie vasstel dat 
die ou Eccarivier vandag bekend is as Brakrivier, laasgenoemde het die ou
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naam geleidelik verdring. So se Rennie o.a. oor 'n verslag van 1883 (Afri- 
cana Notes 15 94) “The official report reveals that by then (d.i. 1883) the 
name Brak River had some priority, and this is borne out by Brak River 
appearing alone...” op latere kaarte.

Ons meen dat Ecca nog vir die rivier voortlewe, nie in sy inlandse vorm 
nie, maar wel in sy Afrikaanse vorm. Ons weet uit under plekname noor- 
deliker dat “brak” , in Nama |u (Rust 1966 DNW 12), voorkont as (|)o-, 
bv. in OKIEP (ook gespel O'okiep), en dat -o- met -e- allofonies kan af- 
wissel in sommige woorde wat in een en dieselfde dialek verskyn. So bevat 
Nama van vandag naas mekaar T=onis en +enis vir “vinger” , en |ons en 
|ens vir “naam” (Rust 21 en 44), jnorab en |nerab vir “Pavian" (Kr.-R. 
1969 DNW 214) e.d.m., en Hahn Th 1901 Collectanea 96 wys daarop dat 
die pleknaam =t=Onxas ook uitgespreek word as +  Enxas. Ons werk dus 
met die moontlikheid dat -o- en -e- mekaar kan vervang. Dit is blykbaar 
oud, altans Schultze 1904-5 ANUK 287 maak hierdie interessante opmer- 
king by “Pavian” : “ |nerab, oder, wie ihn altere Leute nennen, |norab” , 
sodat die -o-uitspraak wel die oudste mag wees, 'n soort van “relikuit- 
spraak” , wat die geval Ecca naas *Okka/Ukka boeiend maak. |U-!a(b) sal 
in Nama die vorm vir “Brakrivier” wees, in Ou-Kaaps (met die normale 
ouer velaar k- vooraan vir rivier) (|)0-(!)ka-(p), en met die wisseling van 
-o- en -e- (soos in |on-s en |en-s vir “naam”) (|)Eka-, spelbaar as Ecca, 
Ekka. Ons vermoed dat Ecca regstreeks vertaalbaar is met “Brakrivier” , 
m.a.w. die huidige Brakrivier en die ou Ecca is taalkundig moontlik die
selfde in betekenis. [Mnr CJ Skead het ons gehelp om die feite te versa- 
mel; hy het navraag gedoen by kollegas soos proff. ED Mountain, J 
Rennie en ander.] Verdere navrae deur mnr Skead het twee verdere name 
(of uitsprake) aan die lig gebring. Uit sy brief van 1979-11-05 haal ons aan: 
“I have worked this matter (nl. van die name vir die Ecca- of Brakrivier) 
thoroughly from the source to its confluence with the Great Fish River and 
I find that the modern Xhosa name for the river and its adjacent country, is 
iXerha...No meaning can be ascribed to the word by any local black 
person...” Dan gee hy ’n tweede naam aan. “ ...1 have found that Brak 
River (die naam waaronder die ou Eccarivier vandag onder Blankes 
bekend is) seems to be equated with the Xhosa name Blekana... All have 
agreed that Blek was merely a Xhosa mispronunciation of the word 
Brak...The -ana implies 'little'.” In 'n brief van ongeveer ’n maand later (7 
Des.) omskryf Skead twee naby mekaar gelee gebiede Blekana noukeurig; 
elkeen van hulle hou verband met 'n Brakrivier wat deur die areas stroom, 
en hy gee verder nog die wisseluitspraak Blikana (teenoor Blekana. Die 
“Brakrivier Outspan” is onder die Xhosa bekend as “Blekana” . Dan her- 
haal Skead vraagsgewyse sy afleiding, nl. of Blekana, ook Blikana nie be 
staan uit -ana, verkleiningsuffiks in Xhosa, en Blek-/Blik- as die Xhosa-uit- 
spraak van Brak-(rivier nie), met die bekende vervanging van die -r- deur
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’n -1-. Blekana is dan naastenby “Klein Brak” , of die “Brakriviertjie” . Om 
op te som: Ons het die ou naam Ecca(rivier), vandag genoem Brakrivier, 
en die twee uitsprake onder die Xhosa van iXerha en Blekana. Die 
iXerha, so lyk dit vir ons, is ’n wisseluitspraak van die ou Khoekhoense 
Ecca, en Blekana is ’n wisseluitspraak van die Afrikaanse Brak(rivier), met 
diminiftiefuitgang, deur Skead korrek verklaar.

Bring dit ons nader aan die verklaring van Ecca? Die i- van iXerha is ’n 
lokatiewe element en kan buite rekening gelaat word. Die -rha is moontlik 
’n aanpassing by die Xhosataal van die Khoekhoense -ca van Ecca. Hierdie 
-rha [vgl. o.m. KUMDARHA] verteenwoordig die Khoekhoense -xa- vir 
sommige of beteken “baie/volop aan” , maar of dit ook die Khoekhoense 
(!)ka- vir “rivier” kan verteenwoordig, dit het ons nog nie vasgestel nie. 
Verder, as die X- van iXerha volgens Xhosa-ortografie ook hier die late- 
rale suigklap is, bring dit ons vir die Khoekhoense uitspraak van Ecca by 
ongeveer of 11Exa = brakkerig, soutagtig. As ons gelyk het met die voka- 
liese wisseling van -e- en -o- wat ons vroeer genoem het, dan kan die 
grondvorm wees ||Oxa = brakkerig, in Nama egter d=Oxa.

Onder die leiding van die uitspraak iXerha in Xhosamond, waar die ' 
Xhosa die ou Khoekhoense naam waarskynlik bewaar het, probeer ons om 
'n versoening te bewerkstellig, d.w.s. ons wyk in onderdele af van die 
vroeere voorstelling. Ons glo egter nog dat ons hier die gewone patroon 
het, nl. dat die ou inlandse naam (hier Ecca) in die wel nog ou maar tog 
veel latere naam (hier die Afrikaanse Brak-) voortlewe. Dit, ten spyte 
daarvan dat hier nog taalkundige probleme oorbly.

EDOSEB kyk ITUSEB 

[EDUARDSFELDE] kyk MAKHAIB 

+ EIAAS, EYASA, YAS 2819 DA

Die juiste verklaring is soos onder YAS in A** 1109 aangegee is, alwaar.

EIAMS(FLACHE) S 1917

Krenz FK 1978 Boer Kanttekening by HAIJAS alw. “ lEiams-Flache (bei 
Otavi), leijas = Feldkartoffel, eine Knolle, wird als Feldfrucht genos- 
sen” .

EIBEB, EIBEB(RIVIER) kyk YBEEP, YBEEP(RIVIER)
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EIDSAMUB S 2517 CB

Pieter HN 1977 Sersant Gesprek “Eidsamub, ek weet nie wat dit beteken 
nie” .

Krenz FK 1978 Boer Aantekening “ | Heitsi mub = Man sieht es ver- 
schwommen, verschleiert, nebelhaft, grau” .

Eidsamub is plaas nr 51 in Berseba-reservaat, noordwes van Brukkaros. 
Deur die plaas loop ’n riviertjie van die noorde af, oos van Schwarzrand. 
Die riviertjie is ingeskryf op DSWA-reeks 1971 2516 Gibeon as “Aitsu 
mub” , twee spellings van dieselfde naam.

[EINDELIK] kyk MA(KRANS)

EISEBtRIVIER/OMURAMBA) S 2117/2118/2018/2019...

Hahn Th 1879 Kaart “ =FEiseb R.” Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Eiseb". 
so ook op ander kaarte.

Albath P (Gochas) 1896 Quellen 19 20 “ ...nicht sehr weit von Gobabis bei 
=F Eiseb...”

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “ =FEi = denken, griibeln; seb = Ort” .

Die -b (ml. ekv.) is hier die teken van 'n riviernaam. By Hahn 1879 en op 
ander ou kaarte soos die van Curt von Francois 1892 word die Eiseb aan- 
gegee as ’n sytak van die Epukirorivier (Epukiro word verskillend ver- 
klaar, bv. as ‘Pakkamer’ (DR Meyer), as ‘Verdwaalplek' (O. Kohler) 
ens.). Dit loop by Hahn van wes na oos die Epukiro binne. Maar op latere 
kaarte soos die SWA-reeks 1967 vel 2118 Steinhausen en aangrensende 
ruitsones waar geldig het die naam Eiseb die Hereronaam Epukiro inge- 
sluk. Die verklarings van Eiseb het steun in die skryfwyse met die palatale 
suigklap, ook by eerw. Albath snr van Gochas wat dit uitgespreek gehoor 
het, maar hy laat die nasaliteit weg wat Hahn gehoor het. Krenz neem 
Hahn se skryfwyse tot grondslag en verklaar die naam as “Plek (-se-b) 
waar gedink word (=t=ei) [4=ai]” . Kr.-R. 1969 NW 64 verduits =t=ei as 
“denken. sinnen, planen” . Miskien kan mens dan, steunende op Hahn, 
Eiseb beskou as betekenende “Rivier waar planne gemaak is/moes word”. 
Dit kan aansluiting vind by prof. Oswin Kohler se verklaring van Epukiro 
as die plek waar die mense verdwaal het en waar hulle nou moet beraad- 
slaag en planne maak. In die geval steun die Nama- en die Hereroname 
mekaar. Hierdie Eiseb moet nie verwar word met die Namanaam vir die 
Omarururivier nie.
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EISIB, EISEB, EIZIB S 2214 AA by uitmonding (nou Omaruru)

Grundemann 1867 Missionsatlas “Omaruru, Eizib” . Sprigade-Moisel 1904 
Kriegsk “Eisib (Omaruru)". DSWA 1911 Blatt 15 “Eiseb (Gr. Oma
ruru) Riv.".

Vreemd genoeg kom die Namanaam nie op dr Hahn se kaart van 1879 
voor nie. In eerste instansie geld dit hier die naam van die rivier, die 
“Gross Omaruru” . Die ander verbandhoudendes is daarvan afgelei. Ons 
het in ons literatuur nerens 'n verklaring raakgelees nie, ook nerens ’n aan- 
duiding gekry oor 'n suigkonsonant nie. Krenz FK 1977 Boer Gesprek het 
in ’n ander verband op Nama ||ei [||ai] = “der Zorn” (Kr.-R. 1969 NW 
62) as ’n vertrekpunt gewys, in mnr Krenz se eie woorde “boosaardig- 
heid” . Dit kan op die rivier betrek word wanneer dit na 'n groot reen sterk 
afkom en oor sy groot breedte alles meesleur. Die -si-, -se-, -zi- is spellings 
van ’n lokatiewe morfeem, die -b (ml. ekv.) het aanwysende waarde, in die 
besonder by rivier- en bergname. Die verklaring met die “Boosaardige” 
berus dan op klankassosiatiwe waarskynlikheid wat ook logies denkbaar 
lyk. Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner skryf hierby ’n Aantekening 
oor ’n wisseluitspraak van die eerste lid: “Op H. von Francois se kaart in 
Nama und Damara verskyn die rivier as Eisib. Ek het egter aanvaar dat 
die eintlike naam =t=Eseb is, vgl. bv. ’n prysgedig op die Omarururivier 
deur Lukas !Umub van Okombahe: ‘ +  Eseb Kares’.”

[ +  Eseb*]

[ELANDSDRAAI] kyk KUNGKAB 

[ELANDSFONTEIN] kyk CANAGA 

[ELANDSPAN] kyk GHANSIES 

[ELANDSRUG] kyk CANCA 

[ELANTYWENTYWE] kyk ZUNEY 

[ELDORADO] kyk GORAB 2516 

[ELEFANTENBERG] kyk DUNABGEIB
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ENAP K 2819 CB

Sensuskaart 1891 “Enap” .

Hierdie lopie tussen Beenbreek en Noriseep is sonder naam op ander be 
skikbare kaarte, bv. op Topografiese reeks 1976 vel 2819 CB Onseepkans 
(1:50 000). Te oordeel na die bodemgesteldheid flier en op grond van 
klankassosiatiewe oorwegings hierby kan die (blykbaar nou verlore) ou 
naam beteken het "Valsrivier” , met -ap vir -!a-b = rivier, en die En- soos 
Nama hin(a)- = vals (Rust 1960 DNW 20). Dit is net 'n vermoede.

ENGXAKOSHA kyk NANKOOS

ENKO kyk K1NKO

[EPUKIRO] kyk EISEB(RIVIER)

EQESI kyk AIS

+ EROS(BERGE) S 2217 BC/CA

Wiss HJ 1977 Botanische Mitt 90 “Ximenia americana...Suurpruim...=t=eros 
(Nama) (danach sind die Berge nordlich Windhoeks benannt)...”

Daarop volg ’n beskrywing van die plant, blom en vrug, ook van sy ge- 
bruik vir insmering. Die plant het sy naam (=t=ero-s) gegee aan die ge- 
noemde berge hier, en daarvan aan die plaas nr 69 aan sy suidwestelike 
hange, die algemene ligging volgens die SWA-reeks 1964 ruitsone 33K 
Windhoek. Die naam is bespreek in TH A* 331, maar daar is die boom 
nie botanies gei'dentifiseer nie, soos ons nou kan doen.

[=t=Eros*]

+ ESEK S 2217 CA

Esek, deur dr Hugo Hahn vir die plek van die twistende Wesleyaners in 
Klein-Windhoek gebruik (sien sy uitspraak in TH A* 331), is nie Khoe- 
khoens nie, soos dit daar deur ’n gewaardeerde segsman gedui is. Hahn 
het gedink aan die geval wat in Genesis 26 beskryf is toe die herders van 
Gerar getwis het met die herders van Isak, die aartsvader wat ryk aan vee 
was en magtig geword het. “Daarom het hy [Isak] die put Esek genoem, 
omdat hulle met horn onenigheid gehad het” (vers 20).
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EYAMS, AIEAMS, AIJAMS K 2917 BC

Sensuskaart 1891 Namakwaland “Groot Aijams (pile)’’, driehoeksbaken, 
ook Veillet s.j. kaart “Groot Aijams, Trigonometrical station", en 
ander, op aangegewe hoogte.

Laidler PW 1927 Man 148 “Pjaieoms, Dry Mouth, a steep climb to a water 
place. By the time you get there your mouth is dry” .

Ons het die inskrywing “Eyams” as eerste kopstuk gekies, omdat die naam 
vir die trigonometriese baken nr 2 suidwes van Steinkopf so gespel is op 
die Topografiese kaart 1974 vel 2916 Springbok. Die sensuskaart en die 
landkaarte van Veillet en ander het ons in staat gestel om die ligging van 
die baken noukeurig te bepaal, en Laidler het gehelp om die betekenis 
noukeurig te bepaal. Die bakenpunt is 918 meter bo seespieel. Laidler se 
dat die opklim na die toppunt die mond droog maak. Am-s is hier in sy 
primere betekenis op te vat, die mond van 'n mens. By ’n dorsdroe mond 
kleef die tong vas aan die verhemelte. “Kleef” is in Nama =t=ai [=t=ae] (Kr.-. 
R. 1969 NW 32), d.w.s. die eerste komponent het die presiese suigkonso- 
nant wat Laidler gehoor het, sy P| wil se die “P(alataal)” , soos elders deur 
homself verduidelik. Die ou spelling van Ai(j)ams is bepaald te verkies bo 
die van die Topografiese kaart. “Vaskleefmond” vanwee ’n “Droemond” .

EYTEES, EYTIES K 2919 AB

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2918 Namies “Eyties".

“Eyties” is plaas nr Ken. q. 7-21, distrik Kenhardt, direk wes van Pofad- 
der; dit grens aan “Pofadder West” . In die suidwestelike hoek van “Pofad- 
der West” , naby die grens van “Eyties” , is die kop “Rooikop” met drie
hoeksbaken nr 27 daarop. Dit laat by ons die vermoede ontstaan dat die' 
lid “Ey-” van die naam Eyties soos Nama |ai- [|ae ] = vuur (Rust 1960 
DNW 21), oordragtelik “rooi” vir die kleurindruk, kan wees. Steun vir 
hierdie verklaring vind ons daarin dat KABAS wat aan die noordekant van 
Pofadder West le en daaraan grens, ook dalk as “rooi” verklaar is (TH 
A** 601), en dat ander plekname in die omgewing die komponent “rooi” 
bevat, bv. “Rooibanke” . Vir die gebruik van “vuur” om "rooi” uit te 
druk, vgl. o.a. KEIMAS(MUND) en KEIMOE in TH A** 684-85. Op die 
ooreenstemmende Topografiese kaart 1975 word “Eyties” aangegee as 
“Eytees” . Die tweede lid van hierdie naam, nl. -tees of -ties, is soos die lo- 
katiefmorfeem -te- plus die slot -s fern. sing, om veral fonteine en bronne 
aan te dui. “Rooifontein".
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EYVOP, EUYOP K 2819 CD

Wikar 1779 VRV 15 40 “ ...van Chabous na Evyop...”
Mossop 1935 VRV 15 17 “Eyvop, Euyop, not identified, probably Oup..." 
Van Vreeden 1961 Oorsprong 283 “ ...Volgens ligging en bodemgesteldheid 

is Eyvop eerder Nama +ob-!ab = braksloot, brakwaterloop...”

Die algemene ligging is juis. Die plek le naby die bron “Vuurwarm” , 
vroeer Eyas, vandag nog die naam van die plaas Yas. Dit maak die Ey-, 
Euy- taamlik seker. Hier was weer een van die warm bronne. Die Ey-is 
soos Nama |ai- = “Feuer” (Rust 1969 DNW 21), nou gespel |ae-. Die 
-vop/-yop is wel soos by dr Mossop voorgestel, nl. soos Oup, vandag nog 
daarby Oup(s)vlakte, vgl. Topografiese reeks 1973 vel 2818 Warmbad. Met 
oup in die sin van “bron, waterplek, fontein” (Nama |au-b) beteken Wikar 
se pleknaam “Vuurbron", "Warntbron", en sluit so direk aan by die baie 
name hierlangs in die verwysing na water met bonormale temperatuur.
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GAA(BOOMKOPPIE) K 3017 DA

Engelbrecht GC 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Gaaboom- 
koppie — daar groei gaabome tussen die klippe” .

Die koppie staan op De Klipheuvel, plaas nr Clw. Q. 6-48, wes van 
Garies, aan die Bitterrivier. Vir bespreking kyk KA(BOOM) in TH A** 
605.

GAARSEEP K 2917 BB

Topografiese reeks 1970 vel 2917 BB Jakkalswater “Gaarseep".

Gaarseep le links van die teerpad van Steinkopf na Vioolsdrif. Die naam 
maak op sigself geen sin nie en is vermoedelik 'n vervorming van ’n 
Khoekhoense naam. Waarskynlik beteken dit die “Plek waar daar koker- 
bome is” , by die grondwoord 11gara- = “Aloe” (Rust 1960 DNW 2), en 
met die -se(e)- as plekbenoemende lid, plus die ml. ekv. -b, hier -p, wel 
vir die koppie langs die pad.

GAB S 1816-1818 (ou naam vir Sandveld)

Hartmann 1903 Kaart "Ontaheke oder |Gab (Sandfeld)...(Sandfeld von 
den Sandfeld Buschmannern !Gu genannt)” .

/

Dieselfde by Sprigade-Moisel 1904 Kriegskarte, maar Gab sonder die suig- 
klap, en !Gu onvermeld. Dit word gemeen dat die naam verband hou met 
Nama |ga = beskutting, skuiling (Kr.-R. 1969 NW 73), bv. in ’n bos, 
tussen struike, bossies, of in grotte, ens. Die |Gab staan los van die Duits- 
Afrikaanse naam Sandfeld/Sandveld.

+ GABAIP K 2919 AC/CA

Maass SA 1978 Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Die naam Gabaip is 
Boesman, dit is eintlik Tjabaip, met die tj-tongklap van Boesman. Die 
naam is gegee aan 'n watergat in ’n kloof by ’n kop met duine random 
gelee. Dit het water gevang as dit goed reen en die kloof sterk afkom. 
Dan spoel die gat oop en hou vir maande water. Ek lei af dat die naam 
Gabaip iets met opvang of inhoud te doen het. As kind het ek gehoor
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as die bruinmense wil water skep of so, het hulle altyd gese hul wil eers 
’n Gabading vat om die water in te dra".

In TH A* 335 het ons die verklaring van mnr GJ Maass bespreek, wat ons 
ewemin as hierdie verklaring taalkundig toereikend vind. Miskien moet ons 
weer kyk of die name in die omgewing nie ’n aanduiding oor die betekenis 
bevat nie. Gabaib, plaas nr 89, en daarop die hoe “Gabaib se Berg” , 1070 
meter bo seespieel, en met landmetersbaken nr 8 daarop. een van die baie 
vroee bakens, le suidelik van die Agenysberge. Die Gabaipberg is 'n be- 
langrike landteken. Mens kan van horn af ver oor die omgewing heenkyk. 
Nou is hier blykens die gegewens 'n gebied waar daar baie wild gehou het. 
ook roofdiere. Die bergpunte was vir die jagters goeie uitkykposte. Dit 
blyk eweneens uit plekname soos die westelik van Gabaipberg gelee "Spi- 
oenkop” getuig (ook die naam van plaas “Spioenkop" nr Gr 26/1945), of 
“Loerkop” suid-oostelik van Gabaipberg, en suidelik van Gabeipberg ook 
“Loerduin” met baken nr 35 daarop. “Loer/spioeneer” is in Nama gabi, 
gawi (Rust 1960 DNW 58). Dit lyk goed moontlik om die naam Gabaip op 
grond van omgewingsname en taalkundige ooreenkomste te verklaar as 
Gabi- = loer, beloer, uitkyk, plus -ai- = vlakte, plus die -p van die ml. 
ekv. wat hier wys na die berg, die geheel dan die “Berg (-b/p) waarvan- 
daan die vlakte of omgewing ( -ai-) vir wild ens. bespied (gaw-, gab-) 
word” , of "Spioenkop”.

GABAROS S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “ =l=Gabaros, ’n Inara- 
veld in die ou bedding van die IKhuiseb. Daar is twee verskillende ver- 
klarings aangebied, nl. 1. 'n ronde plat plek aan die kant van 'n duin, 
veral aan "n sekelduin waar die mense altyd skuiling gesoek en gerus 
het, word na bewering =t=gabas genoem (Fredrika Kasper); 2. =Fgaba 
beteken in die Topnaar-dialek ‘maer’ (so se verskillende informante 
onafhanklik van mekaar), en die plek het hierdie naam gekry omdat die 
Inarati hier nie so groot en volop soos op ander plekke was nie. Verge- 
lyk in hierdie verband ook !gara = “mager werden” (Kroenlein 1889 
Wortschatz 92). Die -ro- is die diminutief, dus of ‘Klein ronde skuil- 
plek’, of ‘Klein Maerte’.”

GABASIS S 1918 CC

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Ons 
sal se: Kowases. Daardie mense, hulle het altyd moeilik gepraat. Moei- 
likheid praat, dis kowaseb, stry kry” .
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Gabasis, plaas nr 172, le suidelik van Grootfontein, in daardie distrik. Hier 
word gedink aan Nama gowa = praat, ook twis, moles maak, vgl. o.a. 
GOBABIS oor die ruimer betekenis van die woord. Die woord is dus 'n 
voorbeeld van dieselfde klinkervariabiliteit as wat ons kry by bv. goma-, 
gama- = os, om Gaba- gelyk te maak met die bekende gowa = praat, re- 
deneer. Die -si- is lokatief, die -s veral vir waterplekke; volgens die SWA- 
reeks 1976 vel 1918 Grootfontein is daar 'n fontein op die plaas.

GABASIS(-OST), GABASIS(-WEST) S 2718 AA en 2717 BB

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Ek [Arndt] 
ken daardie twee plekke, Gabasis-Ost en Gabasis-Wes. Hulle is genoem 
na so ’n bos, die Igababos. Daardie plek is nou net ter wille van Gawa- 
chab so genoem. Gawachab het baie van daardie bosse” .

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab 
“Gabasis-Ost, hy kry sy naam van daardie bos, daardie doringbos, ’n 
vaal bos met die wit blommetjies, die Igabbabos. Ek weet nie wat sy 
ander naam is nie” .

Hierdie gebied tussen die Klein-Karasberge en die Visrivier is ryk aan die 
Igaba-, of met wisseling van -b- en -w- (vgl. TH A* 43 onder 5 B 1), 
!gawa-bos, die “swartdoring” of Catophractes alexandri (Smith 1966 
CNSAP 605). Die ou en groot plaas Gawachab nr 114 beteken “ryk aan 
die Igawabos” . Dit is gelee suid van Seeheim aan die hoofspoorlyn, met 
die gelyknamige stasie daarop. En by onderverdeling grensend oostelik aan 
Gawachab is die plase Gabasis-West nr 112 en -Ost nr 116. Hierdie Gaba- 
is wisseluitspraak van Igawa, die -si- is lokatiewe morfeem, die -s (fern, 
sing.) dui hier meer bepaaldelik die plek aan waar water is (bron, fontein, 
puts), of ’n werf of nedersetting. 'n Lopie oos van Bethanien het ook .die 
naam van GAWAKAM, die ||gam- (= water/lopie) waar daar Igababosse 
staan. Vgl. verder GAWACHAB in TH A* 398. en GAVAAMS in hierdie 
deel.

GABGAS S 1915 BD

Hartmann 1904 Kaart “Gab- +  Gas” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Gabgas” , so ook op ander kaarte.

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “Gab = Dummkopf, =t=gas = hineinge- 
hen, Schlucht. "Wo ein Dummer hineingeht’.”

’n Hoogte gelee wes van Okaukuejo, suidwestelik van Etoshapan. Die 
verklaring is klankassosiatief. Op hierdie grondslag is daar ook ander 
moontlikhede.

[Gab +  gas*]
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GABIES, RABIES (SE PAN), RABIES (SE BERG) K 2917 AB

PNR 1976 “Gabies”. Naam van die omgewing. Springbok, 96 km noordwes 
daarvan. Nama. “Beteken iets soos 'keel toedruk'.”

Op die Topografiese reeks 1974 vel 2916 Springbok, noordoos van Port 
Nolloth en ongeveer 100 km noordwes van Springbok, kom hierdie Gabies 
voor as “Rabies” , nl. vir ’n pan en ook vir die daarbyliggende berg, 602 
meter hoog, sodat dit 'n opvallende verhewenheid is. Baie naby, effens 
meer as twee kilometer, le reg wes daarvan “Spioenkop” , 500 meter hoog, 
d.w.s. dit staan "n goeie 100 meter bo die vlaktespieel daar uit. Spioeneer 
of beloer is in Nama gawi (Kr.-R. 1969 NW 73). Tot die gewoonste wisse- 
linge behoort die van g- en k- (gawi/kawi) en -b- en -w- (gabi/gawi). Ga- 
wies/Kabies, soos in “Rabies se Rop”, en spioen in “Spioenkop", is duide- 
lik dieselfde in die eerste lid, Nama en Afrikaans onderskeidelik, m.a.w. 
“Spioenkop" van vandag is die vertaling van die Gabies/Rabies van die ou 
Namas. Die plaaslike tradisie van “keel toedruk" het taalkundig geen 
goeie gronde meer nie, "n tradisie wat ons al vroeer vir hierdie selfde naam 
ook van dieselfde segsliede gehoor het, vgl. A* 336 onder GABI(E)S(RI- 
VIER). Hierdie riviertjie se naam kom nie op ons kaarte voor nie, ook nie 
op die skaal 1:50 000 nie. Die riviertjie en die pan “Rabies se Pan” het 
wel hulle naam van die berg geneem, “Rabies se Berg”, wat beteken 
“Spioenberg" (of -kop), en die omgewing wat nou “Gabies” genoern 
word, het ook sy naam hieraan ontleen. Naas gawi = spioeneer kom ook 
voor (sonder velaar maar met 'n slag) !awi, kyk Rr.-R. 31, en hierdie !awi 
sal die grondslag gewees het van die ou naam van die riviertjie wat Opme- 
ting in 1965 opgeteken het as “T’Gabiesrivier” . Dit is dan die derde vorm 
van dieselfde naam: Gabies, Rabies (sonder tongslag), T’Gabies (met 
slag). Vir gegewens oor laasgenoemde kyk A* 336.

GABIRAB (GUBIEB) S 2317 CA

Alexander JE 1838 kaart "Rubieb (Tabirab)". Hahn Th 1879 kaart “ !Rha- 
biras” , bron. Sprigade-Moisel 1904 Rriegsk “Gabirab (Gubieb)” . 

Rrenz FR 1977 Boer Aantekening “Berghohe” .
Du Raan RA 1978 Dorpsingenieur Aantekening “Steilte” .

Die naam van ’n riviertjie wat in die Oanob vloei net bokant Robab 
(Ghobab), suidwestelik van Rehoboth. "Rabirab" op die kaart van DSWA 
1910 Blatt 20 Maltahohe-Rehoboth le effens meer weswaarts maar is blyk- 
baar dieselfde naam. Rrenz en Du Raan ag ’n verband met Nama |gawi = 
“hoch” (Rr.-R. 1969 NW 77) moontlik, afgaande op die klank sonder 
meer. Die riviertjie is nie ingeteken op die SWA-reeks 1974 vel 2316 Re
hoboth nie. Die Gubieb wat die alternatiewe naam is, en ook verdwyn het,
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sover ons kan sien, is al deur Alexander 1838 genoem en verklaar as 
“Stick Grass river" (TH A** 790-1). bv Nama |khawi- (Rynse spelling 
|kawi- = “das (hohe) Stechgras (in den trockenen Flusslaufen)” (Kr.-R. 
1969 NW 219)). Die wisseling G-(abirab) en k-(kh-)awi- is gewoon, vgl. 5 
A 3 in TH A* 42-3, ook -b- en -w-, vgl. aldaar 5 B 1 bl. 43. Gabirab, ook 
Kabirab, gaan vir sy eerste komponent terug op Nama |khawi-, die naam 
beteken “Steekgrasrivier” , met die -b (ml. ekv.) as riviernaamduidende 
uitgang. Die -ra- is wel lokatief. Eintlik verbasend dat Krenz en Du Raan 
die juiste suigkonsonant en grondwoord vermoed het! Alexander skryf die 
suigklap met 'n T-.

[|Khabirab*]

GABUS S 1917 CB

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek 
“Gabus, ons se !Abus. Dit is die plaas van mnr Hans Kuhl. !Abu is as 
water nou nie goed is nie; as dit smaakloos is, dan se ons !abu. Of as 
kos nie genoeg sout in het nie, dan is dit ook !abu. Dit beteken on- 
smaaklik of brak, laf” .

Gabus is die naam van plaas nr 52, noordelik van Otavi. Dit le aan die 
oostelike hang van die Gabusberge. Die betekenis het ongetwyfeld betrek- 
king op die gehalte van die water wat !abu is, volgens die uitspraak van 
mnr Xaregeb se span, of wat !gawu is, volgens bv. Rust 1960 DNW 20, vir 
“schmacklos, fade” , daarnaas ||khoao. Die uitgang -s (fern, sing.) is ge- 
woonlik ’n indeks van o.a. 'n waterplek, bv. ’n fontein/bron, en hier is dit 
wel ook die geval.

[!Gabus]

GABUS(GEBIRGE) S 1917 CB

Hartmann 1904 kaart “ !Gabus Gebirge". DSWA-reeks 1912 vel Blatt 11 
Outjo-Tsumeb “Gabus-Bge” , en op ander kaarte.

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “ !Gabus = onsmaaklik” .

Die plaas Gabus nr 52 le aan die oostelike hang van die Gabusberge. ’n 
Verband is noodwendig. Bergname gaan gewoonlik uit op -b of -p (ml. 
ekv.) sodat die -s by hierdie bergnaam laat vermoed dat dit op die berg 
oorgedra is van byvoorbeeld die fonteinnaam wat later plaasnaam kon 
geword het. Moontlik was daar verskeie fonteine wat opvallend laf ge- 
smaak het, en dat dit die beginpunt was ook vir die berg. Krenz se verkla
ring stem presies ooreen met die van Xaregeb en sy span, vgl. GABUS.

[!Gabus**|
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GABUSIB, GUBUSIB S 2715 BD

SWA-Opmeting s.j. “Gabusib, Mountain," dist. Luderitz.
Opmeting 1961 “Gubusib. Tydelike waterput 35 myl [56 km] oos van 

Pomona nr 29, 10 myl [16 km] oos van Klinghardtsberge...in Diamant- 
gebied nr 1".

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “Gabu =  nebelig, dunstig, unscharf; 
-sib: Ortschaft".

Op SWA-reeks 1976 vel 2715 BD Mittagskuppe skaal 1:50 ()()() is die plek 
ingeskryf as “Gabusib". Indien die juiste uitspraak G-a-busib is, dan is die 
verklaring miskien soos by mnr Krenz. Kr.-R. 1969 NW 73 omskryf gawu- 
as opstygende onweer, newelagtig, moontlik as gevolg van die verdigting 
van die seedamp by die berge hier. Indien die juiste uitspraak G-u-busib 
is, dan is te dink aan Iguwu = “rund" (Rust 1960 DNW 51), of aan sy ge- 
develariseerde newebeeld !uwu- = “Ei” (Rust 16), en wel omdat die plek 
op die skaal 1:50 000 so duidelik ingeteken is as 'n ronderige of ovale 
“sandkop” of “duinekop”. Die betekenis sal dan ongeveer wees “Ron- 
de(sand/duin)kop“, of “Eier(vormige) kop” . Die wisseling -b- en -w- is 
gewoon. Die -si- is ’n lokatiewe morfeem; die -b van die ml. ekv. lokati- 
veer o.a. ook berg- en kopname.

GACHANAS [S 2418]

Strunck P 1974 Priester Vraelys “Gachanas. plaas na Aranos se kant toe. 
Gaxa = bedrieg, !nas = iets oortref. Gaxa-!nas = 'n bedrieer, of 'n 
bedrog by uitstek. Namas meen daar was by die (ver)koop van die plaas 
bedrog gepleeg. Inligting van mnr A. Duncan".

Vader Strunck woon en werk op die sendingpos naby Stampriet, die plek 
le dus op 2418. Ons kon dit nie op ons kaarte of lyste vind nie. Moontlik 
dra die plek nou 'n nuwe naam. Die -s laat vermoed dat daar as beginpunt 
'n waterplek was, soos ’n fontein. “Die plek/bron ( -s) waar bedrog (gaxa- 
!nab = “Betrug", Rust 1960 DNW 10) gepleeg is/was” .

GACHAS S 2115 DA

Hahn Th 1879 kaart “ ||Gaxas” , bron. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Gachas” , bron.

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ ||Gaxas, dors, dors plek. waar die mense 
dors gely het, min water” .

Die bron het in die kom van die Erongobefge gele waar Bergdamara in 
Hahn se tyd ook aangetref is (inskrywing op sy kaart van 1879). Hahn
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skryf geen nasale klinker in die stamlid nie, Krenz meen dat dit daar hoort 
en baseer sy verklaring op ||ga = dors (wees/he) (Rust 1960 DNW 14). 
Die -s bepaal seker ook hier dat ons met 'n streek of waterplek te doen 
het/gehad het. Die naam vind ons nie meer op die beskikbare kaarte terug 
nie. Moontlik dra dit nou 'n Hereronaam.

GAGANAUB S 1916 CB

Hartmann 1904 kaart “ !Gaga!naub, schone Laagten” , puts aan die pad. 
Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Gaganaub” , ook so op DSWA-reeks 
1912 Blatt 11 Outjo.

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ !Naub is ’n plank of 'n stam, en !ga is stuk- 
kend. ‘Stukkende plank of stam'. daar het seker 'n stukkende stam ge- 
staan by die plek” . Later, by wyse van -n Aantekening hierby “ IGaga = 
giftig; !naub = Hohenriicken".

Die naam kom nie meer voor op die SWA-reeks 1976 vel 1916 Tsumeb
nie. Die plek was noordoos van Outjo gelee.

GAGAS S 2314 BD

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “Gagas, ’n Inaraveld 
naby Swartbank. Ga-gas = ‘die menslike gees’ (vgl. Kroenlein 1889 
Wortschatz 71). Geeneen van my informante het geweet wat aanleiding 
tot hierdie benaming gegee het nie".

GAGUIS S 2217 CC/CD (’n ou naam van Kranzneus)

Palgrave WC 1878 Kommissaris Brief nr 29 Quellen 15 “ 4=Ka=t=kuis” , ook 
in Brief 32 Quellen 15 (albei ongepagineer) “ ...trekte...naar den berg 
=t=Gan =t=kuis midden tusschen Windhoek en Rehoboth...”- (Plek van 
Jan Jonker Afrikaner).

Hahn Th 1879 kaart “ =t=Ga-+guis” , setel van die ||Eixa-||ais van |Hoa- 
|Arab (Jan Jonker) en uitspanning aan die (ou) pad op na Windhoek. 
Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Gaguis (Goreganes)".

Die geval prikkel tot bespieelings. Dr Hahn situeer Gaguis aan die pad na 
Windhoek en aan die voet of hang van 'n berg wat hy nie as sodanig 
benoem nie. Die naam “Kranzneus” kom by horn glad nie voor nie. Die 
Kriegskarte gee na Gaguis tussen hakies 'n naam aan wat baiekeer ver- 
draai is en vandag onder die spelling “Gocheganas nr 26” 'n plaas aandui 
wat noordelik grens aan “Kranzneus” , d.w.s. nou ’n buurplaas is. Anders 
as by Hahn 1879 gee die Kriegskarte 1904 “Kransneus” (met -s- en nie met
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-z- nie) aan, en wel suid van Gaguis/Goreganas. “Kransneus” staan teen 
1900 apart van Gaguis as 'n tweede en naburige entiteit. Verdere spesiali- 
sasie kry ons teen 1910 in die DSWA-reeks Blatt 16 Windhuk wat drie 
aparte entiteite inteken, van noord na suid: Gaguis, Gochaganas en Kranz- 
neus. Die slot van die drama is dat in latere kaarte die oudste lid, nl. 
Gaguis, verdwyn het, en dat ons nog net die twee ander name het, elkeen 
ook plaasnaam. Maar nou is dit 'n feit dat Nama =t=gui- volgens o.a. Rust 
1960 DNW 44 beteken “Nase, auch Bergnase” , en dat T=ga- beteken "der 
Bergkranz” (Kr.-R. 1969 NW 97). Die vr. ekv. -s het hier lokatiewe funk- 
sie. ^ G a  +  guis is letterlik te vertaal as “Kransneus” , die naam van die 
plaas wat daar digby le, aangrensend, en van die een krans in die berg op 
die plaas. “Kranzneus” vertaal 'n ou Khoekhoense naam vir die plek en 
bewaar so onregstreeks nog die ou inlandse naam wat verdwyn het. Die 
wisseling -g- en -k- (lg. bv. by Palgrave) is gewoon.

[=t=Ga=t=guis*]

+ GAIDAUS S 1917 CD

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Ons 
se |Gaidaus. Daardie plek het die ou mense lank dans gemaak. Die 
mense het so gemaak [handegeklap] en gedans. Dit is die handeklap- 
dans” .

Ons vraag of dit nie ook kan beteken "Grootpad” nie (vgl. TH A* 342 
waar ook hierdie Gaidaus bespreek is) het hulle verwerp. Hulle ken die 
plaas Gaidaus nr 498, suid van Otavi. Klankassosiatief sluit die Gai- aan by 
Nama |gei-s = “Stampftanz” (Rust 1960 DNW 60) [ |gai-s]. Ons neem aan 
dat -dau- te verstaan is as dao, ook da = “treten” (Rust 62), trap- of dans- 
plek, met lokativerende -s (sing, fern.)

[|Gaidaos]

+ GAIDAUS S 2518/2519

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Gaidaus, dis 
mos 'n groot pad” .

Apriels K Oud-Onderwyser 1977 en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “Gaidaus, groot pad” .

Dit bevestig die vermoede wat ons in TH A* 342 uitgespreek het. Nie een 
laat by Gai- ’n klapmedeklinker hoor nie. Kyk verder in TH A* t.a.p. Die 
Namanaam is volgens die tans geldige ortografie Kaidaos.

[Kaidaos]

268



GAIGOAS S 2314 AB of BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “Gai-!goas, 'n Inaraveld 
naby Frederiksdam. Letterlik ‘Groot slootV

GAIGURIB S 1917 CA

Hartmann 1904 kaart “ !Gai-!gurib” , berg. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Gaigurib” .

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “ !Gai = binden, festmachen; !guri = 
stolz, storrisch".

Du Raan RA 1978 Dorpsingenieur Naamlys “Gaigurib is waar ghaaivelle 
gebrei word”.

Die naam kom nie meer op moderne kaarte voor nie, ook nie op SWA- 
reeks 1977 skaal 1:50 000 vel 1917 CA Langeberg nie. Dit word gesitueer 
waar die huidige Langeberg (nr 58) le, wes van Otavi. “Lang” is in Nama 
gai [kai], dus met die verkeerde suigkonsonant t.o.v. dr Hartmann se 
opgawe, en ook andersins is die Afrikaanse naam taalkundig nie met die 
ou inlandse naam oortuigend te knoop nie. Ons twee segsliede stel moont- 
likhede voor wat op 'n ontleding van die twee dele van die samestelling 
berus.

GAIHAIKHAOS S 2314 AB

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “Gai Hai-khaos, ’n 
woonplek naby Walvisbaai, Myl 4. Letterlik 'Groot boom-agter’. By 
Schultze 1904-5 ANUK 165 vind ek ’n soortgelyke vorm, nl. ||Kxukxaos 
= Kuckaus. ‘Ort, hinter (kxaos) dem der Dornbaum Acacia horrida 
Willd. (11kxub) haufig ist.’ Khaos, kxaos, khaus beteken ‘agter’. By hier
die plek kry ’n mens die eerste borne, d.w.s. vanaf Walvisbaai gesien” .

GAIKOB S 1918 AD

Hartmann 1904 kaart “Gaikob oder Otjitjikwa B(erg)e” , 'n berg.

Waarskynlik “Toorberg” , kyk verder GAIKOS. Andersins (afgaande op 
die klank) “Groot Spitskop”, by kai = groot, en +go- = spits, met die 
ml. ekv. -b as teken dat dit (hier) die naam van ’n berg is.

GAIKOB S 2017 BA (ou naam van Omaongombe)

Hartmann 1904 kaart “Umbaongombe (IGaikob)” , puts in -n omuramba.
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Hierdie ou Namanaam vir die huidige plaas nr 144 Omaongombe noordoos 
Van die Groot Waterberg het tans verdwyn, na dit lvk, dit was in dr Hart- 
.mann se tyd 'n alternatiewe naam (het by hom tussen hakies gestaan), die 
DSWA-reeks 1912 Blatt 11 Outjo-Tsumeb bevat dit nie meer nie. Die ver- 
klaring is soos GAIKOS alwaar. Die -b val egter op waar ons ’n -s verwag 
het. “Toorfontein” .

GAIKOS S 1918 AD

Hartmann 1904 kaart “ IGaikos” , “gr. Ft. viel Wasser” . Sprigade-Moisel 
1904 Kriegsk “Gaikos” . DSWA-reeks 1910 “Gaikos (Otjika)” . 

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Ot- 
jitjikwa is die Hereronaam van IGaikos. A1 die plekke hier rond het 
ook Hereroname. Gaikos is eintlik !Gai!ob. Daardie plaas se mense het 
daar outyds medisynes gegee vir mense wat amper klaar is. !Gae is toor, 
!kob is plek. ‘Toorplek' is sy naam. Amper ’n klipplaas, deurmekaar 
klip daar en so aan” .

Vandag is dit die naam van plaas nr 729, noordoos van Grootfontein, in 
daardie distrik. Hierdie fontein (indeksteken is hier die -s van die fern, 
sing.), groot en met baie water, het volgens dr Hartmann se kaart gele aan 
die suidoostelike punt van die “Gaikob oder Otjitjikwa B(erg)e” (die 
masc. sing, -b is hier bergnaamindeks, in teenstelling met die -s). Hierdie 
berg en fontein het dieselfde naam, met dieselfde suigkonsonante, en ge- 
volglik met dieselfde betekenis. Die plaas is, so se mnr Xaregeb en sy 
span, baie klipagtig. Gaikos is ongeveer “Toorfontein” , Gaikob is “Toor- 
berg” , op gesag van die geraadpleegde Bruinmense. Rust 1960 DNW 75 
gee vir “Zaubermittel” op !gei-b [ !gae-b]. Interessant is die vryelike wisse- 
ling van lob en !kob by die span van Xaregeb! Hulle interpreteer dit as 
“plek” , by Kr.-R. 1969 NW 325 is lob en -s “das Loch” . Of die motivering 
van Xaregeb korrek is, weet ons nie, die afleiding lyk vir ons korrek.

GAIMAIAIS S 1913 BD of 1914 AC

Hartmann 1904 kaart “ =t= Gaimaiais” . puts. DSWA 1912 Blatt 9 Zessfon- 
tein op 1913 BD “Gaimaiais” .

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “ TGaimaieis = Ausspannstelle” .

Die naam van ’n puts aan dr Hartmann se pad van Sesfontein af suidoos- 
waarts heen, ’n puts waar daar blykens die naam stilgehou en/of uitgespan 
is, soos Nama =t=gae-mai = “anhalten (den Wagen, das Reittier)” (Kr.-R. 
1969 NW 98), plus -ai- vir “ ...die Oberflache” (Kr.-R. 69, onder ei-s), hier
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vir die plek, gevolg deur die -s van die fem. sing, by die naam van die 
puts. “Uitspanplek” .

[=t=Gaemai-ais**]

GAIMUS kyk TCAIAMOES

GAINGAS S 2618 CB (ou naam van Spitskop, Spitzkoppe 2618)

Von Francois C 1894 kaart “Gaingas” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Gaingas” .

Dit is moontlik om hierdie kluif op te los. Op die genoemde kaarte le 
Gaingas, van wes na oos, tussen Keetmanshoop en Stampriet, relatief na 
aan laasgenoemdc, en van noord na suid le Gaingas net onderkant “Spitz- 
kopp” (Kriegskarte se spelling) en bokant “Kameelmund” Spitskop be- 
staan nog. Op die SWA-reeks 1968 vel 2618 Keetmanshoop is daar die 
kompleks “Klein Spitskop” nr 153, “Spitzkoppe West” nr 138 en “Spitz
koppe Ost" nr 159, almal aangrensend aan mekaar, en klaarblyklik vroeer 
een plaas. In 1904 was die suidelike deel van Spitzkopp nog Gaingas. 
Spitzkopp (en sy derivate van later) is duidelik die vertaling van die ou in- 
landse naam wat nou verlore gegaan het. Die huidige Eisenstein nr 136 
was ongetwyfeld deel van die ou Gaingas. Die ou naam sluit taalkundig 
direk aan by GEINS wat opgeteken is en tot vandag toe nog gehoor word 
vir Spitskoppies 2115. Ons verwys daarheen vir die taalkundige argumente, 
vgl. TH A* 409-410. Dit is toeval dat hierdie ou naam vir die Spits
kop) pies) van Keetmanshoop bewaar gebly het. nl. by C. von Francois.

GAIOB S 2016

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ |Gaiob, rivier langs 
Parasis (by Otjiwarongo)? (Willem ||Kharaseb by Bergsig). Vgl. die 
Gaiodaman in die Otjiwarongo-Outjo-Otavi gebied".

Die persoonsnaam tussen hakies is die van die segsman. Hy vermeld nog 
van dieselfde rivier “ IGarieb is die naam van die onderloop van jGaiob” . 
Ons vind geeneen van die genoemde inlandse name op ons gebruikte 
kaarte terug nie. Hulle geld nogtans as "boustof” . By jGaiob is die uitgang 
-ob in ooreenstemming met riviername wat op -ob uitgaan. Hierby skryf 
mnr J Boois 1979 Taalassistent 'n Aantekening “Daar word ook beweer 
dat jgais ’n ‘kuit’ is, dat os ‘vreet’ is, en dat jGaion of jGaiosen ‘Kuitvret- 
ers’ beteken; die rivier is na hierdie mense vernoem” .
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GAISEN S 2316 CA

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Gaisen”, bron aan die pad langs ’n onge- 
noemde stroompie suid van Nauchas.

Dit korreleer presies met die plek GUISIS wat ons in TH A* 480 behandel 
het as die naam van plaas nr 180, deur die eienaar SD van der Merwe ver- 
klaar as “Doek (luier) aan te steek aan 'n kind”. Die ou spelling op die 
Kriegskarte verleen steun aan daardie verklaring. Die grondwoord is soos 
Nama !gai = “binden” , en daarmee saamhangend !gais = “Vorkaros der 
Knaben” (Kr.-R. 1969 NW 87). Dit wil voorkom dat die eienaar van hier
die uitspraak uitgegaan het, die vroegste uitspraak wat ons tot hiertoe nog 
het, en dat Guisi- ’n latere variasie van Gaisi- geword het. Die Khoe
khoense woord vir die voorskootjie het ook in Afrikaans oorgegaan as 
ghaai.

GAISEN PLUMS S 2314 [BA)

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “ =t= Gaisen Plums, ’n 
voormalige kraal van trekosse wat die vragryers naby Myl 7 gehad het. 
=1= Gaisen is die naam van 'n liniegroep (grootfamilie) binne die Top- 
naarstam. Hulle is die eienaars van hierdie Inaraveld. Die pleknaam 
‘Plums’ (in Duitse publikasies ook ‘Pltim’ gespel, soos bv. deur H. von 
Francois, Nama und Damara, Magdeburg s.a., bl. 297), kom nie uit die 
Namataal nie, maar uit Hollands/Afrikaans. Om hierdie rede wil ek hier 
nie op spekulatiewe oorwegings ingaan wat deur informante in hierdie 
verband gemaak is nie” .

GAISIS S 1917 BA (alternatiewe naam vir Otjikoto)

Hartmann 1904 kaart “Otjikoto (IGaisis)” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Otjikoto (Gaisis)” .

Schatz I 1975 Hausfrau Fragenbogen “Die Buschleute...nannten den Otji- 
kotosee 11Gaisis. 11Gaisis heisst so viel wie furchterweckend oder er- 
schreckend. Sie hatten Angst vor dem unheimlichen Loch, welches mit 
Wasser gefiillt ist” .

Soos Nama |geisi (Rynse spelling vir |gaisi) in Kr.-R. 1969 NW 106 = 
“hasslich”, maar ook versterkend vir “sehr”, bv. by vrees of skrik. “Vrees- 
wekkende” of “Lelike/Haatlike (Watergat)” as verklaring berus op ’n 
Khoekhoense woord met laterale suigkonsonant, soos by mev. Schatz, 
terwyl dr Hartmann die serebrale klap gehoor het. Die ou alternatiewe 
naam lewe dus nog, maar nou met ’n afwykende suigklap, wel op grond 
van nuwe singewing (volksetimologisering). Die Hereronaam Otjikoto (in
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Ondanga Oshikoto) word verklaar as “der Abgrund” (Kohler), “Einsturz- 
becken" (mev. Schatz). Ons vind geen goeie verband tussen die Herero- 
en Khoekhoense name met die gegewe betekenisse nie. Die vraag na die 
betekenis van hierdie Gaisis bly o.i. nog oop. Daar moet in gedagte gehou 
word dat die “Buschleute” in hierdie omgewing Khoekhoens praat.

GAITU K 3326 AB

Topo-kadastrale reeks 1965 vel 3326 East London “Gaitu” .

Die “Gaitu” , ’n stroom by Riebeeck-Oos in die distrik Albany, word op 
die Topografiese reeks 1968 vel 3326 Grahamstown aangegee as “Gxetu” . 
Die boloop van die Gaitu vloei oor die plaas "Vaale Krans" nr Aly. Q. 2- 
37. “Vaal” is in Nama |hei [|hai] (Rust 1960 DNW 20). Met die bekende 
wisseling van g en h (vgl. TH A* 5 C 4) lyk dit moontlik dat die eerste lid 
van die naam Gaitu “vaal” kan beteken, m.a.w. dat “Vaale Krans” 
(“Vaalkrans” op die genoemde Topografiese kaart) ten minste in sy eerste 
lid uit die Khoekhoens vertaal kan wees. Ook op topografiese grond is ’n 
verband tussen Gaitu en Vaalkrans moontlik, want die twee name behoort 
tot dieselfde naamkerngroep. “Gxetu” is in die geval ’n Khoekhoense 
naam wat nou volgens die Xhosa-uitspraak gespel word, ook met ’n ander 
klap (asof die Khoekhoense woord 11Gaitu was).

GAMAGOIS S 2217 CB

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Gamagois” , 'n fontein aan 'n lopie met 
koers ooswaarts na die Olifantsrivier.

In hierdie vorm vind ons die naam nie meer terug nie. Dit le net bokant 
die huidige Hohewarte nr 76, oos van Windhoek, in die bergagtige streek. 
Afgaande op die klankassosiasie is te dink aan gama = krom (Rust 1960 
DNW 37) en ||goe = “liegen” (Rust 39), met die ekv. -s van die vroulike 
genus. So ongeveer “Kromfontein” , anders “Bruin(krans)neusfontein” , 
soos Nama =f=gama = “braun” (Rust 12), en =f=gui- = “Nase, auch Berg- 
nase” (Rust 44).

GAMAHOROBES S 2216 DD (ou naam van Krumneck)

Boois J 1979 Taalassistent Aantekening by HOMAS(BERG) wat ’n ander 
ou naam vir Krumneck is (kyk hierdie deel): “Krumneck — ken ek net 
as Gama=t=horobes. Gama = ‘krom’, =t=horo = ‘nek’, -bes is naam- 
maker” .

“Krumneck” word ook in hierdie* geval as die vertaalde vorm van ’n
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Khoekhoense naam beskou, noil met gama = krom as die bepalende be- 
standdeel i.p.v. !hoa, soos in sy ander vorm HOAMAS(BERG), alwaar.

GAMAMI S 1917 CD

Hartmann 1904 kaart “ |Gam Ami (Khonoub)” , puts aan wapad. DSWA 
1912 Blatt Outjo-Tsumeb “Gamami” .

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “ |Gam = 2, ami = Miinde, Off- 
nungen” .

Arndt H e.a. 1977 Gesprek “Gam-ami is Tweemond”. Die plek is vir 
party van hulle bekend van 1917 af.

’n Waterplek aan die pad van Otjikoto af, nie standhoudende water nie. 
Die naam kom nie voor op die SWA-reeks 1976 vel 1916 Tsumeb nie. Op 
hierdie plek was klaarblyklik twee periodieke drinkplekke; met die dentale 
slag beteken |gam “twee” , sodat ons die twee- of die meervoud hier 
verwag. Die ami [am-mi] = openings (eintlik “monde”) word so verklaar, 
of dit kan opgevat word as “Dubbelmond” (vgl. TH A* 349).

[|Gamammi*]

GAMAOB S 2417 BB

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Gamaob”, net suid van Hoachanas. 
Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Gamaob is ’n moordenaar, !gam-aob” .

Dit lyk of hierdie naam verdwyn het, net soos die grondslag daarvan. Kr.- 
R. 1969 NW 89 verklaar Igamaob as “der Morder, der Totschlager” . Hoa
chanas was ’n sendingstasie, ongeveer 14 km noordclik van Gamaob gelee 
(waar teen moord gepreek is!!). Vandag is Gamaob op die plaas Panama 
nr 182. Panama le nog aan dieselfde pad as die ou Gamaob op die Kriegs- 
karte. SWA-reeks 1976 vel 2417 BB Sekretarispan skaal 1:50 000 gee ’n 
inskrywing “G raf- naas die pad aan. Dit lyk asof Gamaob dan onreg- 
streeks hierop betrekking mag he.

[!Gamaob**]

+ GAMCHAB, GAMKAB S 2718, 2817 AD by uitwatering, ook GAM- 
KAB(MOND) 2817 AD

Hahn Th 1879 kaart “Xam-||gagu Rivers” . Kiepert 1893 kaart “Kham- 
||gagu Fliisse”. Veillet s.j. kaart “Xam||gagu Riv.” Sprigade-Moisel 
1904 Kriegsk “Kameeldoorn R.” DSWA-reeks 1910/1911 Blatt 28 
Oranje-Mtindung “Chamgab (Kameldorn) R.” Topografiese reeks 1974 
vel 2718 Griinau “Gamchab” , dieselfde reeks 1974 vel 2816 Alexander
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Bay “Gamkabrivier” , en 'n spruitjie “Kameel Loop” .
Kroenlein JG 1889 Wortschatz 45 “Xam-||gab, Lowendurst (im Warmbad-

schen Feld)” , ook so by Pettman 1931 SAPN 137 en Kr.-R. 1969 NW
42.

Die naam het baie las veroorsaak. Een moeilikheid was die misleidende 
aanduiding van die loop van die rivier. Alexander JE 1838 teken dit op sy 
kaart in as “Lion R(iver)” en laat dit van die Karasberge suidweswaarts af 
inloop in die Grootvisrivier. Die drietand van die boloop uit die Karas
berge maak dit absoluut seker dat hy dieselfde rivier aangee as Th Hahn. 
Hahn, Kiepert, Veillet (almal hierbo aangehaal) volg Alexander na deur 
die Xamgagu ook 'n sytak van die Visrivier te maak en dit te verbind met 
die Namawoord vir leeu (nl. met xam-), blykens hulle spelling. Die drie 
bolope vir een en dieselfde rivier het meegebring dat Hahn die riviernaam 
aangee in die meervoud as “rivers” , net soos Kiepert dit ook doen met die 
Duitse “Fliisse". Dat die rivier hierdie inloop verkeerdelik in die Visrivier 
kry, gebeur seifs in 'n kaart van dr Mossop 1935 VRV agterin wat hy in sy 
“Contents” beskryf as a “Modern (ons kursivering) Map of a portion of 
the Orange River” . Mens kan dit nie glo nie!

Feit is eenvoudig dat die Lion River van Alexander of die Xamgagu 
“rivers/Flusse” van Hahn en sy vertrouende navolgers nie in die Visrivier 
uitmond nie, maar in die Oranjerivier. Daardie “riviere" is dieselfde rivier 
as die Gamchab/Gamkab van vandag.

Opmerklik dat die Kriegskarte 1904 nie die fout van Hahn en sy mede- 
standers maak nie. Soos Hahn-hulle, en ook Mossop, laat die Kriegskarte 
die rivier korrek begin by die suidwestelike hange van die Grootkarasberge 
en onderkant die Gabibberge, en laat die rivier korrek deurloop tot by 
IGaibes toe, maar waar Hahn en ander die loop verkeerdelik weswaarts 
deurtrek na die Visrivier toe, laat die Kriegskarte dit korrek suidelik 
afbuig na die ou Marinkasdrif in die Oranjerivier, heeltemal oostelik van 
waar die Visrivier deur die Oranjerivier ontvang word. Vandag word die 
uitwateringspunt van die Gamkabrivier genoem "Gamkabmond” , op 
Duitse kaarte, bv. van 1910, nog “Gamgabmund”.

Dit is miskien nodig om ’n moontlike teenwerping eers te ondervang. 
Dit kan gese word dat ons die riviere verwar. Die huidige Lowenfluss loop 
inderdaad van die ooste suidelik die Visrivier binne, en die naam beteken 
“Leeurivier” . Bowendien is hierdie Lowenfluss in ou dokumente opgete- 
ken as Gamma, Xamab, Gammo, Xamob, Kamop e.d.m. (Skead CJ 1973 
Gazetteer 125). Toegegee, maar hierdie “Leeurivier” le op S 2618, met 
uitwateringspunt op 2717 BA, noord van die Karasberge, en is heeltemal 
n ander rivier as die Xamgagu of Gamchab. Dit het ook nie die kenmer- 

kende drietandboloop van die ou Xamgagu nie, soos die loop op die ou 
kaarte ingeteken was. Die drietand maak dit onmiskenbaar.
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Ons moet ook wys op ’n interessante “verbetering” wat op Veillet se 
kaart aangebrmg is. Soos Hahn, laat hy die Xamgagu van !Gaibes af reguit 
na die Grootvisrivier loop, maar (dit is die interessante) hy het tog geweet 
van die Gamchab. Op sy kaart noem hy dit die “Ham TcAap or Lion’s 
River” . Die Namagedeelte is Xam!a-b, letterlik “Leeurivier” , of ons 
“Gamchab” wat hier onder bespreking is. Met ander woorde, Veillet se 
kaart moes die Xamgagu van IGaibes af nie na die Visrivier toe laat gaan 
het nie, maar wel na sy Ham TcAap toe, wat dieselfde rivier is, ’n sytak 
van die Oranjerivier.

Ons merk nog op dat hierdie Xamgagu nogal onvas in sy name was. 
Naas hierdie vorm was daar ook die alternatiewe Hollands-Duitse naam 
Kameeldo(o)rn, of die moderne vorme van die ou naam, soos Gamchab, 
Gamgab, Gamkab. Oor die Hollands-Afrikaanse naam is daar meer onder 
KANABEAM. Kameeldoringrivier vertaal nie die ou inlandse naam nie.

Die betekenis is vir ons deur Kroenlein aangegee, herhaal in Kroenlein- 
Rust. Die bestanddele is xam(mi) = “der Lowe” (Kr.-R. 42), en -11ga- = 
“der Durst, das Diirsten” (Kr.-R. 42 en 79), plus die genusuitgang van die 
ml. ekv. -b wat ook riviername indiseer (’n rivier is lank en word dus fal- 
lies gesien). Die betekenis is dan letterlik die “Rivier ( -b-) waar die leeus 
( xam-) hulle dors (||ga-) les” .

Blykbaar het die vroee toepassing veral vir die bolope gegeld, daardie 
“drietand” of drie takke wat parallel naas mekaar loop tot by hulle same- 
vloeiing, van die tyd van Alexander 1838 af so ingeteken. Blykbaar om 
rede van die drie lope het Hahn en sy gelykgestemdes die riviernaam nie 
in die enkelvoud aangegee nie, d.w.s. nie as Xam-||gab (vandag Gamchab) 
nie, maar in die meervoud as Xam-||ga-gu, vgl. hulle generiese toevoegings 
van “Rivers” en “Fliisse” as meervoude in ons aanhalings hierbo. Soos 
bekend, is -gu die uitgang van die ml. mv., sodat die betekenis van die 
samestelling nou word die “ Riviere...”

Die geskiedkundige feit is dat leeus hier baie volop was. Van die 
vroegste tye af het elke vroee reisiger van hierdie omgewing, niemand uit- 
gesonderd, hieroor vertel. Die feit het sy neerslag in die naamgewing 
gevind. Op sy kaart noem Gordon 1779 die rivier wat deur Warmbad loop, 
nou bekend as die Homrivier, die “Leeuwen Rivier” , en dr R Grunde- 
mann 1867 spel dieselfde Homrivier in sy kaart as “Xams” , Nama vir 
“Leeurivier” . Daar was so baie leeus dat die name wat die feit bewaar, 
deurmekaar geloop het. Dit is waarskynlik om sulke redes dat verwarring 
moontlik was, en dat ook ons Gamchab op party ouer kaarte verkeerd in
geteken was. Oor die betekenis bestaan daar egter geen onsekerheid nie, 
en dit alleen omdat die betekenis van vroeg af aangegee is, of afleibaar 
was uit die spelling, nl. uit die lid xam-. Bygese moet word dat die slotdeel 
sonder die hulp van Kroenlein 1889 later sekerlik verkeerd verklaar sou 
gewees het, bv. as “Leeuryke rivier” (xam- = leeu, en -xa- = baie, ryk
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aan), of “Leeuvlakte” e.d.m. As (ten slotte nog hierdie opmerking!) gekyk 
word na Topografiese reeks 1974 vel 2718 Griinau, dan sal gesien word 
hoe die vier groot plase Griinau S.W. nr 16, G. S.O. nr 17, G. N.W. nr 18 
en Griinau N.O. nr 19 in die laagte le waardeur die Gamchab stroom. Ons 
weet dat “groen” in Nama !(G)am- is, en dit kon vir ’n uitleg van die 
naam Gamchab laat dink het aan 'n verband met Gamchab en Griin-au. 
Die ou dokumentasies van die naam bewys egter dat die verband in hierdie 
geval nie gele moet word nie — die ooreenstemming is bloot toevallig.

GAMCHANAS S 2418 AA/AC kyk ook GAMNAB

Kroenlein JG 1873 Quellen 13 638 “ ...liber |Gamxa-!nas nach 11Anis_”
(11Anis: Lidfontein).

Judt F (Hoachanas) 1891 Quellen 6 147 “Auf |GamXa!nas entging ein 
Bergdamara...der Mordlust der Herero” . Dieselfde 1896 op bl. 166 
“Ferner wurde uns die kleine Farm bei |GamXa-!nas, Zwartmodder, 
zugesagt...”

Die verwysing na Swartmodder en Lidfontein stel ons in staat om die lig- 
ging te bepaal, noordwes van Stampriet op weg na pastor Judt se stand- 
plaas Floachanas. Oor die betekenis het ons geen aanduiding gekry nie. ’n 
Steunpunt is die suigkonsonant, sodat |gam- hiervolgens kan beteken 
“twee” of “heet, warm” . Die woordbousel maak die tweede moontlik, die 
eerste nie. Die -xa- (in plekname gewoonlik getranslitereer as -ch-) is 
moontlik hier die morfeem vir “baie” of “-agtig/-erig” . Die -!na- kan ons 
nog nie met sekerheid tuisbring nie. Dit kan beskou word, klankassosia- 
tief, as "maag/buik” (Kr.-R. 1969 NW 278), omrede hier die plekke le 
soos "Schiirfpenz” (in Nama Gorokoms, plaas nr 455) of Korns (plaas 129, 
noordwes van Schiirfpenz), en hoerop GOMNAB of “Brulmaag". FK 
Krenz 1977 meen in sy Aantekening 1977 dat die !na-s opgevat moet word 
as “Ort” , by Nama !na- = in, binne, d.w.s. die plek waarbinne die geval 
geplaas moet word, of wat binne die geval is. (Judt skryf die Griekse chi as 
hoofletter X om dit te onderskei van die Latynse x). Die naam het van die 
kaarte verdwyn. Judt spel dit in 1902 as “ !Gam-!nab”, d.w.s. sonder die 
infiks -xa-, origens met dieselfde klapklanke.

[|Gamxa!nas**]

+ GAMDOUWS(BERG) K 3321 DA (kyk ook GAMTOOS(BERG))

Gordon 1777 ms 1 37 “ ... de gamka...loopt door de Swarte Berg zuid ten 
oosten by de gamdous berg daar...cje oliphant rivier door de rode berg 
loopt in gouritz...” Ibid. 1 39 “ ...het rode gebergte is daar de gourits
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rivier of oliphantsrivier door loopt gamdous of leeuwenpad berg ge- 
naamt...”

Die Rooiberg, soos dit vandag heet, Gordon se “Rode Berg” , le tussen 
Calitzdorp en Vanwyksdorp. Die naam Gamdous is nog bewaar in die 
plaasnaam “Rietvally aan de Gamdouwsberg” , nr Sw. Q. 9-26. Die naam 
is oud. Gordon gee ook die vertaling, nl. “Leeupad” , soos Nama xam-mi 
= leeu, en dao-s = pad, weg, eintlik voetpad, by ww. dao = ek trap (op 
die grand). Die Afrikaanse (Nederlandse) -berg is 'n spesialisasie wat vir 
die verhewenheid toegevoeg is. “Leeupadberg” . Kyk verder TH A* 351-2 
waar ons tot ongeveer dieselfde gevolgtrekking gekom het as hier, met 
Gordon as gids.

[Xamdaos]

GAMEXAB S 2417 CB/DA

Hahn Th 1879 kaart “ |Gamexab” , ’n spruitjie/riviertjie wat van die weste 
af uitloop in die Haribesdam. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Game- 
chab".

Die riviertjie is deur albei kaartmakers taamlik prominent ingeteken, maar 
by die lateres ontbreek dit so ongeveer, of is net ingestippel, en naamloos. 
Die -xa-, ook -cha-, is wel die hoeveelheidsuffiks. Die |game- is onseker, 
miskien is te dink aan die betekenis van “Bigamie” (Kr.-R. 1969 NW 75). 
Poetiserings is dan moontlik, bv. dat die riviertjie baie sytakke (of 
bywywe) het, maar al is daar net onderkant ’n “Zwillingsrivier” , lyk dit vir 
ons erg onwaarskynlik dat dit so te verklaar is. Opvallend hoe min persone 
hierdie naam opgee. Die riviertjie (die -b van die ml. ekv. is in sulke ge- 
valle teken van rivier- of spruitname) voed (volgens dr Hahn) die 11Haii- 
bes=t=gab of “Vlei van die Velskoendraerstam”, vandag die Haribesdam 
genoem. Klankmatig kan ook gedink word aan “Lekkerweiding” , vgl. GA- 
MIGAB in TH A* 353-4.

[|Gamexab]

GAMGAM kyk KAMKAM 

GAMGOIS S 1817

Hartmann 1904 kaart “Ondera (||Gam-||gois)” . Sprigade-Moisel 1904 
Kriegsk “Ondra (Gamgois)” .

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “ ||Gam = Wasser; 11gois = liegt, lauft. 
Wo das Wasser offen liegt” .
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Ons het geen ander regstreekse verklaring vir hierdie Khoekhoense naam 
nie. Mnr Krenz steun op dr Hartmann se spelling, letterlik “Waterligging” , 
gelee in ’n panryke omgewing van Grootfontein distrik oos van die Etosha- 
pangebied. Ook Ondera (vandag plaas nr 308) se verklaring bied geen hulp 
nie. Ondera beteken “Voel(plek),” volgens Kohler 1958 Heimatkalender 
102 — die Khoekhoense en Hereroname le dus semanties ver van mekaar 
verwyder. Ons het die vermoede dat dr Hartmann se eerste suigkonsonant 
verkeerd afgeskryf is. Die rede vir die vermoede is die volgende. Op die 
reeks SWA 1976 vel 1816 Namutoni le naas die plaas Ondera 308 en gren- 
send aan sy oostelike kant die plaas Gutwohne 304. Blykbaar was albei 
voor die onderverdeling een plaas. In sulke gevalle is die Khoekhoense 
naam gewoonlik die oudste (“die naam was daar voor die koms van die 
Blankes”), en die latere Blankes se name is dikwels ’n vertaling van die 
oorspronklike naam. Hier pas dit taalkundig inderdaad goed. “Voortreflik- 
heid” is in Nama xama- (Rust 1960 DNW 28 onder “Giite" as trefwoord). 
Die geheel dan Xama-||gois, en dit beteken “Voortreflikheid van ligging”, 
“Welgelee” , moontlik van 'n fontein (indeks -s, fern, sing.) Die tweede lid, 
11goi-, beter, 11goe-, beteken “liegen (allg.)” (Rust 39). Gamgois is dan die 
ou naam van Gutwohne, en Gutwohne vertaal die ou naam, soos ons dit 
sien.

+ GAMIKAUB S 2215

In TH A* 354 het ons op gesag van ons segsliede die naam Gamikaub in 
verband gebring met Nama !gam = “doodmaak", !aub = “nek". Ons het 
egter daarop gewys dat Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk die naam aangee as 
“Kamakhoub (Gamikaub)” . Op die 1:25 000 spesiale vel 1965 Walvisbaai 
is die naam van die nie-standhoudende rivier wat ongeveer suidwaarts oor 
die plaas Gamikaub in die Swakop inloop, aangegee as “Xamigaub” . Met 
die uvulere gutterale X- sou ons normaalweg gemeen het Xami- = leeu. 
Die spelling Xamigaub kan egter 'n aanpassing van later wees. Dit alles 
dui net aan hoe moeilik dit is om sonder ouer dokumentasies agter die 
waarheid te kom.

GAMIROXAS S 2314 AB

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “ |Gamiroxas, ’n Inara- 
veld naby Wortel. Letterlik ‘Sterretjiesryk’. Ek het nie kans gehad om 
hierdie Inaraveld tydens my onlangse besoek aan die IKhuiseb self op te 
soek nie. Daar word beweer dat ‘daar altyd klein wit goedjies op die 
Inaraplante en -ranke le wat soos klein sterretjies lyk’. Dit is blykbaar 
sade van een of ander plant. Volgens mnr Willy Giess, staatsbotanikus 
in Windhoek, kan dit moontlik sade van die fluitjiesriet (Phragmites aus
tralis) wees.
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Die -xa- wat aan die woordeinde staan net voor die -s van die vr. ekv., dui 
'n groot hoeveelheid aan, soos “ryk aan" of “baie", hier aan sterretjies, 
Nama jgamiro-, waar die -ro- wel die verkleiningslid is, by die ww. |gami 
= “blinzeln...flackern, flimmern” (Kr.-R. 1969 NW 75), nl. m.b.t. die skit
tering van die ster.

GAMKA GUNTIA K 3325 CA

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3324 Port Elizabeth “Gamka Guntia or
Waai Hoek".

“Gamka Guntia or Waai Hoek" is plaas nr Uit. Q. 4-65, dist. Uitenhage. 
Op die ooreenstemmende Topografiese kaart kom net die naam “Guntia” 
hier voor. In sodanige gevalle waar 'n inlandse naam en ’n Afrikaanse 
naam vir dieselfde plek voorkom, is die een of 'n vertaling van die ander 
of bloot "n alternatiewe naam. Die plaas “Gamka Guntia or Waai Hoek” 
le noordwes van “Waai Nek” nr Uit. F. 13-3. “Waai” is in Nama !gom, 
“entzwei wehen” is !gom-khoa, !gom-gaga (Rust 1960 DNW 72). Met die 
bestaanbare wisseling van o en e kan Gam- van die lid Gamka dalk oor- 
eenstem met !gom, en Gam-ka dalk met !gom-khoa (onwaarskynlik, o.a. 
omrede die nasaliteit wat nie in “Gamka” gerealiseer word nie) of met 
Igomla = “uitmekaar waai” (per mnr J Boois 1979). Ons glo egter nie dat 
daar ’n verband te soek is in die toponimiese groep Gamka/Waai Hoek/ 
Waai Nek nie. Die taalkundige verbandlegging is daarvoor te geforseerd.

Tog meen ons dat die oplossing in ’n toponimiese groepering te vind is. 
Oor die plaas “Gamka Guntia or Waai Hoek" loop die Krompoortrivier, 
’n sytak van die Holbakrivier. Noord van Gamka Guntia en aangrensend is 
“Krompoort East” nr Uit. Q. 19-18 en "Krompoort West” nr Uit. Q. 
19-17. Die rivier vloei tussen die twee plase deur die “Krompoort” . Noord 
van “Krompoort West” is nog die plaas “Lower Krom Poort” nr Uit. Q. 
17-16. “Krom” is in Nama “gama” (Rust 37) wat goed aansluit by die lid 
Gam- van Gamka. Die tweede lid van die naam, nl. -ka, is miskien soos 
11ha, “die Schucht. die Kluft” (Kr.-R. 1969 NW 160) - vir wisseling van k 
en h vgl. TH A* 45 by 5 C 4. Op taalkundige en toponimiese groeperings- 
gronde is daar ’n saak uit te maak vir die verbandlegging tussen “Gamka” 
en “Krompoort” . Indien dit juis is, is “Krompoort” ’n vertaling van 
“Gam(a)| |ha(b)” .

Met die lid “Guntia” van die naam het ons minder raad. Krenz FK 1979 
Boer Aantekening stel voor: !gusa = “gehen”, die geheel: “Man geht in 
Windungen/Bogen” , of “Der Fluss...”
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+ GAMKARAB S 2016 AB

Alberts PPH 1977 Boer Gesprek “Gamkarab beteken eintlik maar ‘Diep 
Geluk’. Gamkarab is die grot onder waar die water loop. Nou moet jy 
afklim, 'n agtien voet of so. Dan kom jy op 'n rots soos 'n tafel, daar 
staan jy dan en kyk na die water hier onder. Gamkarab, dit is maar 
soos die Boesmans horn genoem het. Daardie water is baie diep".

Dit moet g lees word saam met wat in TH A* 357-8 staan oor die plaas 
Gamkarab nr 176 wat aan die verkeersweg van Outjo na Otavi le. Ons 
meen dat mnr Alberts gelyk het, ten minste wat die eerste komponent 
betref. Volgens sy beskrywing slaan die lid Gam- nie op ||gammi = water 
nie, maar op !gam = “tief” (Rust 1960 DNW 61). Die lid -kara- is dan, so 
meen ons, te verklaar soos deur mnr Boois destyds in TH A* 358 gedoen 
is, nl. as “gleuf", of, in die beskrywing van Kr.-R. 1969 NW 14 “ |ara-: 
Riss im Fels (durch Wasser entstanden)” . Die huidige |ara- is die ongede- 
velariseerde en jonger uitspraak van |kara-, vgl. 5 C 1 in TH A* 44. Die 
ml. ekv. -b lokativeer die (langerige) gleuf of skeur. Hierdie verklaring 
klop taalkundig en topografies met wat ons nou weet, en verdien die voor- 
keur. “Diep gleuf/skeur". Die “diep” vorm ’n teenstelling met die ander 
skeure waarvan daar baie was, vgl. + KARACHAS.

Krenz FK 1979 Boer het ’n kort Aantekening hierby wat die aksente 
weer anders plaas. Hy se: “ | |Gam-| jkarab, ||gam = Wasser, 11karab = 
viel, Gamkarab = der unterirdische See” .

GAMKOBIS S 2020

Hahn Th 1901 Collectanea 227 “ |Gam!kobis in der Ecke des Langen- und 
Breitengrades” .

Le in die huidige Hereroland-Oos (Landmeter-generaal 1972 kaart), maar 
ons vind die naam nie terug op die kaarte tot ons beskikking nie. Die bete- 
kenis is egter redelik duidelik: !kobi- [Ikhuwi-j is Nama vir vlei of soms vir 
pan, by Rust 1960 DNW 70 gespel Ikuwis. Indien die lid |gam = warm 
(Rust 71), “Warmvlei” , anders |gam = twee (Rust 78), “Tweevlei” , 
“Dubbelvlei” .

GAMNAB S 2418 AA/AB kyk GAMCHANAS

Judt F 1902 Quellen 6 241 “Ankauf des Platzes !Gam-!nab durch die 
Missionsgesellschaft...”

Dit is dieselfde plek wat ons onder die spelling GAMCHANAS by Swart- 
modder behandel het, d.w.s. daar met die infiks -cha- of -xa-, en met die
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slotdeel as -s, terwyl dit hier die ml. ekv. -b is. Waarskynlik die "Warm- 
maag” , maar die singewing is vir ons nie meer duidelik nie. [’n Mens kan 
“maag” hier opvat as pan; die SWA-reeks 1968 vel 2418 Aranos beskryf 
die veld hier ’n paar keer as “pannetjiesveld” . Die warmte van die maag. 
kan dalk wees die warmte van die pannetjies, met of sonder water, in 
watter geval ons weer die vermensliking van die natuurverskynsel het, bv. 
soos in die panname ONAB of “Krommaag” , of in KONNES of “derm" 
ens.]

+ GAMOEP K 2918

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2918 Namies “Gamoep" en “Onder 
Gamoep” .

Die naam is dikwels en van vroeg af opgeteken, ook gespel “Gamup" soos 
op die sensuskaart van 1891. Die groot plaas van vroeer is dikwels onder- 
verdeel, en die suidwestelike gedeelte herinner nog aan die ou “cluster” , 
nl. “Onder Gamoep” , nr Nam. Q. 7-10. Die ontvange betekenis is in TH 
A* 359 versoen met opgawes van resente datum, t.w. “Grasoogplek” . Vir 
die verklaring is afgegaan op klankassosiasie. Ons meen nou daardie ver
klaring is verkeerd. As ons na die omgewing kyk, bv. soos aangegee op die 
Topografiese kaart van Gamoep, bv. op reeks 1975 vel 2918 Pofadder, dan 
blyk dit hoeveel bergname in die onmiddellike omgewing kleuronderskei- 
dend is, bv. Withoek, Swarthoek, Rooipoort, Bloubank, of aan die teen- 
oorgestelde kant van Gamoep: Witklip, Vaalheuwel, Swartknop, Geelvlei, 
en dan kry die naam Gamoep daarbinne sin as dit gesien word as kleur- 
naam. Onmiddellik suidwes van die opstal, ongeveer 3 km daarvandaan, is 
die koppie “Bruinkop” met landmetersbaken 13 daarop. Bruinkop is oor 
die 1 000 meter bo seespieel. Bruinkop is in Nama Gamoep, die -p (ml. 
ekv.) indiseer ’n bergnaam, die -oep is soos Nama -(|)ui-b = kop, berg, 
van |ui-s = klip, rots, en die Gam- is soos +gam(a) = bruin, vgl. 
GMAAP. ou naam van Modder-, eintlik Bruinrivier. Ons kan aanneem dat 
Bruinkop self ’n vertaling is, sodat die plaas Gamoep langs die Brakrivier 
die ou oorspronklike naam van die Namas hier bewaar, en die kop daarop 
die Afrikaanse vorm daarvan ontvang het. Die lettergreepverdeling is dus 
nie, soos by ons (elders aangehaalde) segsliede nie, nl. as Ga + -moep nie, 
maar wel as Gam- + oep (=t=Gam(a) + |uib).

GAMOHUB S 1915 (’n ou naam van Sandveld)

Haacke WHG 1976 Assistent-Onderwysbeplanner Aantekening 
“ ...Aro!hub...Auri- is aan ons deur Rudolf IKhaoseb, woonagtig in die 
Aurib-streek, verduidelik as ||Gamo!hub (Land sonder water)” .
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||Gammi = water, maar die partikel na die stam, die -o-, vorm ontken- 
nings en beteken ongeveer soos die Afrikaanse on-, of agteraan gestel, 
soos -loos, d.w.s. ||gamo- is ongeveer “waterloos” . !Hu-b = land, grand. 
Vgl. verder AURIB in TH A* 245.

GAMROS S 2014 AC/CA (nou Die Riet)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 52 “Die Riet, nr 720. [Von altersher 
unter den Dama bekannt als] ||Gamros. Ein ‘Kleines Wasser'.”

Die plaas strek oor albei oewers van die Huab. Dit le westelik van Kho- 
rixas en nog net in Damaraland. Die letterlike betekenis is soos gegee 
(Nama ||gammi = water, -ro- is ’n morfeem waarmee verkleining uitge- 
druk word, ’n “Watertjie”). Die Afrikaanse naam verwys natuurlik na die 
riet om die “watertjie” en daarlangs.

+ GAMS, GAMS(BERG) K 2918

[Grundemann 1867 kaart “Gaams” . Sensuskaart 1891 "Gams” . Veillet s.j. 
kaart “Gams” en “’Gams Berg” .]

Van Jaarsveld AJ 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “’n Ander 
plaas wat ek wil noem...is Tha-aams, uitgespreek met ’n tongklap...Tha 
beteken gras, en aams beteken mond. Die wordende myn wat nou 
bekend staan as Gamsberg is deel van Thaams. Dis die berggedeelte, en 
aangesien dit die enigste bergdeel is, word dit Gamsberg genoem. Dit 
moes eintlik ook Thaamsberg wees...Dis ’n berg wat van veraf plat lyk 
soos ’n tafel. Maar kom jy bo-op, dan vind jy dis eintlik ’n kom so asof 
dit in die oertyd weggesink het, en dis daar waar die minerale (koper, 
sink, lood en silwer) gevind is. Dit is ’n buurmyn van die Aggeneysmyn 
wat weer bekend staan as die ‘Black Mountain-myngroep’.”

Ons het hierdie plek en naam behandel in TH A* 360-1. Die betekenis is 
ook daar in verband gebring met “gras” , in Nama |ga-, in Kora |gam. Uit 
vroee landkaarte is nog drie optekenings bygevoeg. Dit wil voorkom asof 
die stamklinker vroeer nog baie lank was en dat dit later inderdaad tot ’n 
kort klinker saamgetrek is in die spelvorm van “Gam". Mnr Van Jaarsveld 
gee klaarblyklik die plaaslike (ou) uitspraak aan, d.w.s. tweelettergrepig, 
as Ga-ams, in sy spelling Tha-ams. Dan moet ons ons vorige verklaring 
effens uitbrei. Die lid -am- = mond, deur oordrag ook fontein/bron. 
Gams, eintlik |Ga-ams (met die slot -s van die vr. ekv. ook hier bepaalde- 
lik die aanduiding dat dit ’n naam vir ’n wateropening/fontein is) moet dan 
letterlik vertaal word as “Grasmond/Grasfontein". Die “gras” (waarvan 
Thompson 1824 se, dit “grows all in separate tufts, like the hair on the
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head of a Hottentot”), sal die Aristida brevifolia wees. Dit is hiervolgens 
duidelik dat die daarbyliggende berg sy naam van die grasfontein het. 
Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2918 Namies gee ’n plaas “Gams” Nam. Q. 
10-5 aan, en aan sy suidgrens ’n “Gaamsberg” met landmetersbaken nr 23 
daarop, laasgenoemde naam weer met 'n lang stamklinker (volgens die 
spelling). Op die ooreenstemmende Topografiese reeks 1976 word die 
naam van die genoemde plaas en van die berg gespel “Gam” . “Grasmond/ 
fontein".

GAMS(VLEI) S 2019 DD

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Gams-vlei” , bron in 'n omuramba by die 
suidoostelike grens van Suidwes.

Die naam het vandag verdwyn. Ook op die ooreenstemmende vel van die 
SWA-reeks 1976 1:50 000 kom dit nie voor in enige tak van die Otjinoko 
nie. Meer weswaarts is op die hipsometries-getinte SWA-reeks 1967 vel 
2020 BD Gam nog ingeteken “Gam Waterhole” . In hierdie wereld van 
permanente duine is water skaars, die gebied baie yl bewoon. Hierdie 
Gamsvlei is waarskynlik te verklaar as “Watervlei” , naas die baie droe 
vleie hier, eerder as “Leeuvlei” , grondwoord dus ||gam- = water, eerder 
as xam- = leeu. Die -s van die fern. sing, lokativeer hier die bron.

[| | Gams]

GAMTOAB S 2719

Hahn Th 1879 kaart “Gamtoab R.” , ook by Kiepert 1893 kaart, Sprigade- 
Moisel 1904 Kriegsk en Veillet s.j. kaart.

Die naam ontbreek op jonger kaarte waarop ons dit probeer kontroleer 
het. Ons kan dit ook nie met groot sekerheid identifiseer nie. Met die mid- 
dele tot ons beskikking wil dit lyk of dit die ou naam mag wees van die 
huidige “Swartkloofrivier” ; in die geval vertaal die Afrikaanse naam nie 
die Khoekhoense naam nie. Gamtoab het geen suigkonsonante nie, ook 
nie by Hahn nie, vir hierdie “rivier” wat ooswaarts vloei en Bakrivier 
(=t=Goub) suid van Aos “binnestroom”. Kyk mens na die SWA-reeks 1974 
vel 2718 Griinau, kan mens se dit is ’n rivier wat eintlik geen rivier is nie. 
Die naam pas daarby goed. Toa = “aus sein, aufhoren, zu Ende gehen” 
(Kr.-R. 1969 NW 359), en gam = “den Mund voll Fliissigkeit nehmen” 
(Kr.-R. 68), m.a.w. die "Rivier (aangedui met die ml. ekv. -b) waar ’n 
mondvol vloeistof (gam) end gekry het/nie meer verkrygbaar is nie (toa-)” , 
'n dor of uitgedroogde lopie.
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GAMTOOS K 3325 CC (by uitwatering)

Stevens CM 1877 Remarks TSAPS 1 57 “ ...they [die Khoekhoen] will 
invest a natural phenomenon with personality. Rain...they will liken to a 
man and call the rain Toos....Gam means spout, duet, cock or tap (or to 
be in exact accord with the low native idiom, means membrum vir
ile)... Gamtoos meaning simply and clearly rain spout, rain cock, or rain 
tap...derived... from the amount of water flowing down after rains...”

In TH A* 363-6 is geredeneer dat die riviernaam afkomstig is van 'n stam- 
naam. Die oudste bekende afleiding is die van H Swellengrebel 1776, 124 
jaar na Van Riebeeck se landing. Hy, en kort na horn Le Vaillant 1782, 
sien daarin ’n persoonsnaam, Swellengrebel die van ’n Khoekhoense kap- 
tein, Le Vaillant die van 'n gestrande [en dus Europese] skeepskaptein. 
Die vraag is of die rivier ’n persoons- of ’n stamnaam dra, ’n benoemings- 
verskynsel wat vir die Khoekhoen eintlik uitsonderlik is, veral vir ’n groot 
rivier, dan wel of die naam toponimies vir ’n ander meer karakteristieke 
verklaring opnuut bekyk moet word. Stevens, bygestaan deur sy broer 
George H, ook 'n kenner van Khoekhoens, bied so 'n ander verklaring 
aan. Dit berus o.i. bloot op klankassosiasie. Uit oorwegings van kiesheid 
stel hulle dit oorversigtig en omslagtig. Die lid Gam- verbind hulle met die 
Ou-Kaapse woord vir die manlike roede, vroeg reeds opgeteken (HOTT 
418-9), in Nama xa- = “Penis” (Rust 1960 DNW 47), die nasaliteit weer- 
gegee as -m- (Ga-m-). Die -too-s verbind die Stevense met Nama tu-s = 
"donderreen” (HOTT 425-6 vir Ou-Kaaps). Gamtoos is dan die rivier wat 
laat dink aan die man wat water afslaan. ’n antropomorfiserende siening. 
Ons meen die vraag is nog oop.

+ GAMTOOS!BERG) K 3321 DA (kyk ook GAMDOUWS(BERG))

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3320 Ladismith “Gamtoos Berg” .

Dit is plaas Sw. Q. 13-86, geskei van “Rietvally aan de Gamdouwsberg” 
deur ’n tussenliggende plaas, maar hierdie Gamtoos en daardie Gam
douwsberg waaraan dit grens, bergsgewyse naamlik, is klaarblyklik een en 
dieselfde plek. Die -d- (hier in -douw) en die -t- (in -too) berus op ’n 
gewone afwisseling. Hierdie Gamtoosberg is dan nie af te lei van dieselfde 
woord as die Gamtoosrivier van K 3325 nie. Dit is wel na aanleiding van 
die heel bekende riviernaam daarmee in ooreenstemming gebring, al le die 
rivier op lengtegraad 25 en nie op 21 soos die plaas nie. Hierdie Gamtoos
berg is dus (soos dit vir ons lyk) ’n soort van volksetimologie, ’n assosia- 
tiewe aanpassing. Dit is kennelik te begryp as “Gamdouws(berg)” en ook 
te vertaal soos dit deur Gordon gedoen is, d.w.s. as Leeupadberg. vgl. 
GAMDOUWS(BERG) in hierdie deel. Daarmee word die artikel in TH A*
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363 gewysig in ooreenstemming hiermee vir sover dit enigsins afwyk. As 
ons Gordon se leiding nie gehad het nie, sou ons Gamdouws(berg) en sy 
wisseluitspraak Gamtoos(berg) waarskynlik vertaal het as “Groenkloof” , 
by Nama lam, in Ou-Kaaps (!)kam = “groen” , en douw- of too-, soos 
Nama dao- = kloof, poort, n.a.v. die plekname in die onmiddellikste om
gewing van Gamtoos- en Gamdouws(berg) wat saamgestel is uit “Groen” 
+ “kloof” , “fontein” en verwantes. Vgl. die Topografiese reeks 1973 vel 
3321 DA Ladismith.

GAMUNIA S 1914 CC

Hartmann 1904 kaart “Gam lUnia” , bron aan die pad, net bokant die 
Grootberg. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Gamunia” , ook op ander 
kaarte so gespel.

Die lid Gam- is soos Nama gama = “krumm biegen” (Kr.-R. 1969 NW 68) 
en -lUnia = palmbome (per FK Krenz), die “Bron by die krom palm- 
boom” . In die onmiddellike omgewing is plase met name waarvan die een 
bestanddeel “Palm-" is. bv. Palm nr 708 op 1913 DD/1914 CC, net suid- 
westelik van die Grootberg, bokant horn Palmwag nr 702, noordwestelik 
grensend aan Palm, en tussenin die rivier Uniab. Dit is klaarblyklik ’n ou 
naam. Die plek is gelee in die huidige distrik Damaraland.

[Gamalunia**]

GANABES S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “ ||Ganabes, ’n Inara- 
veld in die ou bedding van die IKhuiseb. ‘Plek van die kameeldoring' 
(Acacia giraffae)."

Die -be-, gevolg deur die -s van die vr. ekv., se dat dit 'n plek is, nl. waar
daar ||ganna- of kameeldoringbome staan.

GANAIS S 2619 CA

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge- 
sprek “Ganais, dit is eintlik ||Ganais. ||Gana is mos vlieg. Ja, dis vlieg, 
‘Vlieg soos 'n voel', ja” .

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Ganais se 
regte naam is |Hanais. Dit is ’n plek wat baie ruig is. So is dit ook. Die 
plek is redelik kaal na die huis se kant toe, maar met die rivier af na 
Naute se kant toe, jy sal nie daar deurkom nie, van die +khoebosse, 
kweek en gras en alles. Dis my wereld, ek het natuurlik daar rond 
grootgeword” .
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Ganais is plaas nr 194, distrik Keetmanshoop, en le ten weste van Aroab. 
Mnr Arndt se dat hy die plaas goed ken, hy het daar rond grootgeword. en 
sal wel die beste gids vir ons wees. Hy verwys na Naute nr 47, die weste- 
like buurplaas aan die Leeurivier (Lowenfluss). Sy =Fkhoebosse is waar- 
skynlik wat Kr.-R. 1969 NW 249 noem “ein Brackbusch” . Die wisseling g- 
(anais) en h-(anais) is nie ongewoon nie, vgl. TH A* 45 onder 5 C 3. Daar 
is tog die een en ander wat miskien net toevallighede is. Ons het in ons 
materiaal nie ’n woord vir “ruig" wat bevredigend verbindbaar is met |ha- 
nais in hierdie sin nie. Mnr Apriels en sy span het die plaasnaam in sy ou 
Namavorm uitgespreek met die laterale suigmedeklinker, nl. as ||gan-. Net 
wes van Ganais le die plaas Bontos nr 66, vroeer moontlik aangrensend. 
“Bont” is in Nama 11gani (Rust 1960 DNW 13). Met -ai- as betekenende 
gesig, voorsig, oppervlakte, vlakte (Kr.-R. 1969 NW 60, daar Ryns gespel 
as ei-s) kan Ganais ooreenstem met “Bontvlakte” , n.a.v. die digte of fuie 
boom- en struikbedekking van die bodem waarvan mnr Arndt vertel het. 
Of al die besonderhede net toevallighede is, kan ons nie bepaal nie en 
noem hulle vir wat hulle iets werd mag wees. Ook denkbaar is 
“Kameeldoringboomvlakte" (||gana = Acacia giraffae, en ai- = vlakte).

GANAIS kyk HENS, HENHENS 

GANAMAB [S 2115]

Kohler O 1959 Omaruru 45 “ ||Ganamab".
Krenz FK 1977 Boer Aantekening “ ||Gana = Kameeldornbaum; -mab = 

Ort, Stelle".

Die “Plek ( -b, ml. ekv.) waar die kameeldoringboom/-bome (||gana^ = 
“ ...die Giraffenakazie” , Kr.-R. 1969 NW 81, die Acacia giraffae) staan". 
Die -ma- sien ook Krenz as ’n lokatiefnoemer, en wel by Nama ma = 
staan. Ons het self volgens eie waarneming die eerste keer by KAKAMAS 
die -ma- as lokativering geevalueer.

[| |Ganamab]

GANAMUB S 1913 AB

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Ganamub is die ‘Oog daar waar die ka- 
meeldoringboom staan’.”

Nama mu- = oog, by mu = kyk, sien, en die 11gana- is die Acacia giraffae. 
Die ml. ekv. -b hier dui die rivier aan. Dit le westelik van Sesfontein en 
loop suidwaarts in die Hoanib af. Die beginpunt van die naam was miskien
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’n oog of fontein by 'n kameeldoringboom, en die gelokaliseerde naam het 
op die lopie oorgegaan waarin die “oog" was, so lyk dit.

[j |Ganamub]

GANAP K 2623 CA

Opmeting 1965 “Ganap, dist. Vryburg, 96 myl [155 km] wes van hoof- 
dorp], Naam van ’n groep hutte, geneem van die plaas Ganap waarop 
die hutte staan” .

Ganap is plaas nr Vr. C.O. 1-15, ’n ou plaas aan die Moshaweng(rivier), 
sytak van die Kurumanrivier, en suidelik van die Heuningvlei-reservaat. 
Blykbaar was daar nog kameeldoringbome toe die gebied deur Koranas 
bewoon was, soos Nama (en Kora) ||gana- = kameeldoringboom, Acacia 
giraffae. Khoekhoense name in hierdie omgewing is nou uiters skaars, 
hulle is vervang of sodanig aangepas by die taaleie van die Tswana dat 
hulle vir ons meestal ondeursigtig geword het.

GANAS S 2014 AC (nou Krone)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 52 “Krone nr 497. [Von altersher 
unter den Dama bekannt als] ||Ganas. .Kameldornbaum’. Der letzte 
westliche Farm am Huabfluss".

In Damaraland.

GANASGOUS S 2318 DD

Hahn Th 1879 kaart “ ||Ganas-| |Gous” , oorgeneem deur Kiepert 1893 
kaart. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Ganasgous” , bron.

Die plek word aangegee as 'n uitspanning en waterplek aan die Nossob, 
gelee ten noorde van Hoagosgeis, ruweg so ongeveer waar die plaas 
Hughes nr 7 vandag is. Die naam self het verdwyn. Die eerste element 
bied geen probleem nie. dit is Nama vir die kameeldoringboom, die Acacia 
giraffae, maar die tweede element lewer moeilikheid op. Die suigkonso- 
nant word duidelik aangegee, nie net hier nie, maar ook in die name van 
die omgewing waar dit nabygelee plekke benoem. 'n Voorbeeld is Hoagos
geis. Die -gos- word daar deur ons dr Hahn gespel ||gous, later het dit 
-gos- geword, seifs -gas- (vgl. HOUGASGEIS). In die kaart van die 
DSWA-reeks 1911 is daar naby nog 'n “Garossgaus” . Alleen hierdie lid 
||gous is nog onverklaar. Ons begin dink aan Nama J|gou-s [11gau-s] = 
werf, op hierdie naam toegepas dan die “Fontein, waterplek ( -s) by die 
werf (||gau-) daar by die kameeldoringbome (||Gana-)” . Voorlopig dan.
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+ GANAUS S 2417 DC

Pieter HN 1977 Sersant Gesprek “Ganaus, ons noem hom =t=Aroxas, daar- 
die plaas. In Afrikaans noem hulle hom Ganaus. Dit is daardie haak- 
boorn, =t=Aroxas” .

Ganaus is Nama vir “Agterfontein” , vgl. TH A* 369 waar die naam be- 
spreek is. Nou hoor ons dat hierdie plaas nr 27, noordwes van Gibeon, 
nog ’n ander Namanaam het met die betekenis van die “Fontein (aangedui 
met die fern. sing, -s) waar daar baie ( -xa-) =barobome (die Ziziphus mu- 
cronata of wag-’n-bietjiebome) staan”.

+ GANEIB, GANEIB-(SUID) S 2317 BC

De Wet JG 1978 Boer Vraelys “Ganeib, Nama; dit is die Namawoord vir 
’n nier, so genoem na die groot pan op die plaas, die pan het die vorm 
van ’n nier” .

Ons het die naam reeds bespreek in TH A* 369-370, betekenende “Mod- 
dernier” . Hier kry ons die verklaring vir die naam, gegee vanwee die oor- 
eenkoms wat die droe pan met ’n niertjie het. Die lid -nei-b klop met 
Nama !nei- [!nai-] = “niertjie” . Die lid Ga- klop met =Fga = “Vley (ohne 
Wasser)” (Rust 1960 DNW 70) vir pan. Die twee plase le aan die Skaapri- 
vier, oos van Rehoboth. Verder in TH A t.a.p.

GANGUIS kyk GAGUIS

GANIKAU(FONTEIN) S 1820 BA

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Ganikau Fontein” .

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ 11Gani = Fleisch; kau = brennen, verbreri- 
nen, braten, rosten”.

Die fontein le in die Kavango-gebied. “Vleisbraai-fontein” , volgens ons 
segsman. Nama ken khou [khau] = “brennen” (Kr.-R. 1969 NW 240), en 
11gani [| |ganni] = “das Fleisch” (aid. 80), die woorde wat tot grondslag 
geneem is.

[| |Gannikaus**]

GAN(N)AKOURIEP K 2817 AC

Sensuskaart 1891 “Ganna Gulip River” , oorgeneem deur Veillet s.j. kaart. 
Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2816 Alexander Bay “Ganakouriepri- 
vier” . Topografiese reeks 1974 ooreenstemmende vel “Gannakouriep”.
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Hierdie rivier le in die Richtersveld. Dit ontspring aan die Rosyntjieberg 
en vloei noordwaarts maar buig teen sy einde ooswaarts in die Abiekwari- 
vier om in die Oranjerivier uit te water. Waar hy ontspring. is “Hakiesdo- 
ringhoek” . Dit gee o.i. die sleutel vir die betekenis. Die Gan(n)a- is die 
kameeldoringboom, die Acacia giraffae, wat hier baie voorkom en wat in 
Nama ||gana- is. Die -kourie- is moontlik soos Nama |guri = “allein” 
(Rust 1960 DNW 2), met die -p van die ml. ekv. as genusteken vir 'n 
rivier, soos hier. Die “Rivier ( -p) waar die eensame (|guri-) kameeldoring
boom (||gana-) staan” , of “ ...wat by die eensame gana-boom ontspring” 
ens. Opvallend hoe in die vroee bewaarde optekeninge die -r- van -kouriep 
as -1- gehoor is, en hoe ook hier weer die stemhebbende -g- later stemloos 
geword het, of -k geword het. Vgl. die betrokke paragrawe in hoofstuk 5 
van TH A*.

Krenz FK 1979 Boer Aantekening wil die lid -kouri- liefs verklaar met 
“Brand” , by khou = “brennen” (Rust 12), die geheel “Kameldorn- 
Brand", d.w.s. die "Rivier by die verbrande/aangesteekte kameeldoring
boom” .

GANNA(KRAAL) kyk GONNA(KRAAL)

GANNA(LAAGTE) K 3018 BD

Meyer DJ 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Daar loop ’n 
laagte by die opstal verby wat vroeer jare vol gannabosse gestaan. het” .

Ons neem aan dat hier verwys word na 'n Salsola spesie, vgl. Smith CA 
1966 CNSAP 219. "Ganna Laagte" is plaas nr Nam. Q. 11-lc, distrik 
Namakwaland.

[GANSVLEY] kyk TOBOS 

GANTZOAB(RIVIER) S 2215 BA

Moritz W 1972 Ababis 40 “ ...die Schluchten des Gantzoab Riviers. Wie 
der Name besagt endet der Flusslauf bei einem Wasserfall, da, wo die 
Flache beginnt (=t=gans = breiter Weg, tsoa = offnen)."

Krenz FK 1979 Boer Aantekening “ =t=Gan = verschliessen; tsoab = 
After” .

Hier was die ou spoorwegstasie gelee, bekend as Abbabis, ook naam van 
die plaas nr 70 in die distrik Karibib, en eens op ’n tyd ’n “Genesungs- 
heim” . Meer plekbeskrywende besonderhede by Moritz.
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GAOAB S [2115]

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “Gao-ab: volgens Jonas 
IKhoedab ’n alleenstaande berg anderkant Omaruru. Die informant het 
gepraat op plaas Paresis by Otjiwarongo” . Die graadvierkant is die van 
Omaruru-dorp.

GAOB kyk GAUB(RIVIER) 2316 

GAOBIS S 2818 CB/CD

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk "Gaobis” , bron. DSWA-reeks 1911 Blatt 29 
Warmbad "Gr.. Kl. Gaobis” , bronne. Topografiese reeks 1973 vel 2818 
Warmbad “Gaobis” nr 138.

Gaobis is plaas nr 138, distrik Karasburg, ten suidweste van Warmbad 
gelee, net noord van Ramansdrift nr 135, lg. grens aan die Oranjerivier. 
Hierdie Gaobis moet nie verwar word met die Gaobis wat heeltemal ten 
ooste van Warmbad gele het en vandag die naam dra van Jerusalem nr 73 
nie. Gaobis nr 138 grens aan sy weestelike sy aan Sperlingputs nr 259, ’n 
plaas wat later deur onderverdeling ontstaan het, soos ook uit die nume- 
rering blyk. Nama (|ge-)||gaub is 'n “Sperber” (Kr.-R. 1969 NW 104), ook 
’n “Sperling” . Dit lyk of die tweede of hoofdeel van die valk- en spreeu- 
naam, die ||gau-, miskien bewaar is in die pleknaam se Gao-, met die -bi
as lokatiewe morfeem, en die -s van die fern. sing, hier as bronaanduider. 
Indien wel, dan is hierdie Gaobis die “Fontein waar spreeus hou” , in Duits 
“Sperlingputs” , d.w.s. dat die grensplaas 'n naam het wat uit Khoekhoens 
vertaal is. Dit sou ons gehelp het as daar 'n suigklap bewaar was om meer 
sekerheid te kry. So byvoorbeeld vra mnr Krenz 1979 Boer Aantekening 
of dit nie dalk IGaobis = “Hauptstelle” kan beteken nie. Wat ons stand- 
punt steun, is die feit dat ons poging die patroon van dubbelnamigheid hi6r 
volg, 'n patroon wat natuurlik nie onfeilbaar is, maar wat horn talle kere 
bevestig het.

GAOGOB S 2115 CB (alternatiewe naam van Springbockfontein)

Kohler O 1959 Omaruru 32 “When the Khoi of !Am-eib left that place for 
lack of water and moved to !Gao-gob (Springbockfontein on the western 
Erongo) Daniel Cloete settled among them, in about 1870...” Dieselfde 
op bl. 35 “The area of Omandumba (!Gao-gob) on the western Erongo 
was to be open to Bergdama and Herero alike...”

Springbockfontein is plaas nr 21, wes van die Erongoberge. Dit vertaal nie 
Omandumba nie (Hererowoord vir die koedoebos), en ook nie !Gao-gob
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nie. Prof. Kohler se tekste skryf die eerste komponent as Gao-, en ook 
sonder nasale simbool as Gao-, voorafgegaan deur die !. In ons woorde- 
lyste kom geen !gao- voor nie, wel ’n !gao = afsny, ophou, wag (Kr.-R. 
1969 NW 91). Miskien beteken die naam iets soos “Plek waar die uitsig 
ophou/afgesny is” , by go = sehen, hinblicken” (Kr.-R. 109)? Gaogob was 
blykbaar die plek se Bergdamanaam teen 1870. Dit lyk of die naam verlore 
gegaan het.

GAOTANAB S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “ |Gao-tanab, ’n woon- 
plek in die IKhuisebrivier tussen Dawedraais en Ururas. Die mense kon 
nie vir my verduidelik hoekom die plek hierdie naam gekry het nie. Let- 
terlik vertaal, beteken dit ‘Buffelkop’.”

Bestanddele |gao-b = buffel, en -tana-, nou -dana- = kop, plus die -b van 
die ml. ekv.

GAOUNIAB S 1913 DD (ou naam van Palmwag)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 52 “Palmwag nr 702. [Von altersher 
unter den Dama bekannt als] !Gao-!uniab, ‘Dort wo die Palmen aufho- 
ren, !gao’.”

Palmwag nr 702 is die noordwestelikste uitgemete plaas in Damaraland; dit 
le suidelik van Sesfontein, en aan die boloop van die Uniabrivier (ook 
gespel Unjab). Die lunia- is Khoekhoens vir palmboom. “Palmwag” is dui- 
delik vertaal uit die Khoekhoense naam, met die lid “-wag” hier in die be
tekenis van “waar dit (die palmbome) ophou, wag", by Nama !gao = 
afsny, “aufhoren” (Kr.-R. 1969 NW 91).

+ GAPUTZ S 2719 DD

Koper T 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek “ !Ga, dit 
is Igagras. In die Kalahari is dit die langbeenboesmangras".

Andreas B 1977 Onderwyser Gesprek “ |Gaputz...die eerste woord is 
Nama. Dit is hierdie prosopisbome. Dis wat |ga beteken. Seker 'n puts 
waar die prosopisbome groei soos hier [nl. by Heirachabis], Die wilde 
lemoenboom word ook genoem |ga. Dit is al borne wat ek as |gabome 
ken” .

Brewis DJ 1977 Adjudant-offisier en Stasiebevelvoerder Gesprek [nadat hy 
die eienares telefonies vir ons ondervra het:] “Mev. EE Fourie se die 
plaas Gapiitz, volgens wat sy gehoor het toe sy klein was, was die
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enigste puts in die omgewing waar almal water gekry het. Die naam 
kom van die ga-bome wat daar naby die puts is. Die gaboom dra ’n 
bessie. Die bessie is groen, en wanneer hy ryp word, is hy so ’n pragtige 
rooi bessietjie met twee doppies wat om die saad vou. Die bessie het "n 
dun lagie wat eetbaar is. Die blaar is 'n ronde tipe blaar, liggroen. Dit 
lyk of hy so 'n askleur, so "n stoflagie oor horn het. Die boom is so 12 
tot 15 voet hoog” .

Mouton M 1978 Namavrou per kapt. Brewis DJ “Gapiitz kom van 
G'abome. Die borne het self opgeslaan en is nie geplant nie. Die peule 
word geeet deur ons Namas. ’n Puts is daar by die borne gegrawe” . [Die 
komma na die G van G'a stel ’n suigklap voor.]

Vooraf moet gelees word wat ons versamel het soos vermeld staan in TH 
A* 376. Ons Namaspreker daar bring die eerste bestanddeel in verband 
met “gras” , ook mnr Koper en sy span hier, hulle spesifiseer seifs die 
grassoort. AI die ander dink egter aan ’n boomsoort, ook die huidige eie- 
nares. Nou verskil hulle oor watter soort boom dit is. By KAAGAN, 
KAASTRAAT en KAKOLK K 2720 het ons gesien dat |ka- daar die vaal- 
kameelboom is, die Acacia haematoxylon, algemeen as sodanig in daardie 
duingebiede bekend, maar in KAKOLK 2719, nou in Suidwes maar tog in 
dieselfde soort wereld, d.w.s. duineveld, is die |ka- 'n prosopis of 'n wilde- 
lemoenboom, op gesag van mnr Andreas. Die |ka- en die |ga- van Gapiitz 
is maar wisseluitsprake van dieselfde grondwoord, 'n variabiliteit wat heel 
gewoon is, vgl. TH A* 42-3 onder 5 A 3. Ons gee vir hierdie Kakolk in 
Suidwes-Afrika die voorkeur aan die verklaring dat hierdie |ga- slaan op 
die wildelemoenboom. ook lemoendoring, lemoenhout ens. (Smith 1966 
CNSAP 572), volksname vir die Parkinsonia africana. Die takke van die 
boom is geelagtig, vandaar die verband met die lemoen in die volksbena- 
ming. Die wildelemoenboom en die prosopis behoort, tussen hakies, tot 
dieselfde familie, nl. van die Leguminosae. Die rede waarom ons die jga- 
verstaan wil he as die lemoenhout, is omdat tussen Kakolk S 2719< en 
Gapiitz die plaas Lemoenkop le, lg. wel na die Parkinsonia africana ver- 
noem. Nou is die vaalkameelboom ook 'n lid van die fam. Leguminosae, 
die boomsoort wat ons vir die verklaring van die naam KAKOLK 2720 
geneem het. Ons meen gevolglik dat dieselfde Khoekhoense woord |ga- of 
|ka- tot grondslag van al die genoemde plase gekies is, maar dat daar 
plaaslik ondersoortig onderskei word. En negatief: ons glo nie dat vir 
Gapiitz 'n verband met die een of ander soort gras geregverdig is nie. Die 
konsensus is, o.i. tereg, ten gunste van 'n soort boom in die familie Legu
minosae, wat ook taalkundig en botanies gerugsteun is.

+ GARAGAMS, KARKAMS K 3017 BD kyk ook KARKAMS

Topografiese reeks 1973 vel 3017 Garies “Garagams”, “Karkams” .
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Die plek, met ’n poskantoor en n winkel, is aan die hoofpad tussen 
Kamieskroon en Garies. Op die ooreenstemmende Topo-kadastrale kaart 
1966 kom net die naam “Garagams” voor. Net oos daarvan is “Springwa- 
ter” . Die Namawoord vir water is ||gams (Rust 1960 DNW 72), ook 
||kams (HOTT 522) wat taalkundig met die tweede lid van die pleknaam 
ooreenstem. Indien ons hier weer die verskynsel het dat die Afrikaanse 
komponent van ’n toponimiese kerngroep die Khoekhoense komponent 
vertaal, is “Springwater” die vertaling van “Garagams”/“Karkams” . Die 
tweede lid lewer, soos hierbo uiteengesit, geen probleem nie. Ons vind 
egter in ons bronne geen woord vir “spring" wat ons bevredigend kan ver- 
bind met “Gara-” of “Kar-” nie. tensy ons hierin die leiding volg van mnr 
Krenz FK 1979 Boer Aantekening wat dink aan 11kara = “gross” , die 
geheel “Grosses Wasser” , waarvan “Springwater” eintlik dan ’n onregs- 
treekse vertaling is. Vgl. ook KARKAMS.

GARAHUNI S 2618 BC (ou naam van Nord-Kubis/Kubis-No(o)rd)

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “ ...Omdat 
Kubis nou suid le en die ander plaas noord daarvan le, word hy genoent 
Nord-Kubis. Maar dit is nie Nord-Kubis nie, sy Namanaam is IGara- 
|huni. Dit is die ‘Maer noenieboom'. Maer is mos Igara” .

Die lid -1huni- kom veelvuldig as bestanddeel van plek- en plaasnaam 
voor. Dit is ’n Boscia sp., meestal die B. albitrunca, met baie volksname, 
o.a. koffiebos, vgl. Smith 1966 CNSAP 563. Die eerste lid is soos Nama 
Igara = “mager” (Kr.-R. 1969 NW 92), 'n antropomorfiese siening vir die 
verdorde |huniboom. Die inheemse naam |huni- verskyn in Afrikaans in 
die aangepaste vorm van noenie-boom. d.w.s. die dentale schnalz | ( + 
stemhebbende h-) word gerealiseer as die stemhebbende dentale n-, die li
en n- albei op dieselfde vlak van “halfheid” . Die boom hier was klaarblyk- 
lik ’n opvallende kenmerk met onomastiese waarde. Dit geld hier die naam 
van Kubis-Nord, plaas nr 36, noordoos van Keetmanshoop, en onder daar
die naam bespreek in TH A* 791, alwaar.

GARES(KOP) K 2918 AC

Topografiese reeks 1:50 000 1970 vel 2918AC Kontorogab “Gareskop” .

“Gareskop” le noordoos van Naab se Berg in die distrik Namakwaland. 
Op die Topografiese reeks 1975 vel 2918 Pofadder word dit aangegee as 
“T'Kareseskop” . Die T’- van die laasgenoemde naam stel ’n suigkonsonant 
voor. die K- kan met G- afwissel (vgl. TH A* 42 by 5 A 3) en die slot -s 
van Gares- sowel as die -ses van T’Kareses- is lokatiefmorfeem, sodat
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Gares- en T’Kareses- op die kaarte spellinge van dieselfde naam is. Die 
slot -s van Gares-/T'Kareses is fem. sing, en omdat dit so dikwels op 'n wa- 
terplek soos ’n bron, fontein of vlei dui, meen ons dat die kopnaam nie 
primer was nie. Ten suidooste van Gareskop le “Klipvleipoort" en “Klip- 
vlei” . Vir “klip” is in Nama o.a. opgeteken Igare- = “ein einzelstehender 
Fels” (HOTT 341). wat klankmatig goed met die lid Gare-/T’Kare- van die 
kopnaam ooreenstem. Met die slot -(se)s wat hier “vlei" aandui, lyk dit 
asof “Klipvlei-” die regstreekse vertaling van Gares-/T’Kareses- is. Dan het 
ons nog ’n geval waar die Afrikaanse komponent van 'n toponimiese kern- 
groep die vertaling van die Khoekhoense komponent is. Die alleenstaande 
kop het dan sy naam aan die vlei gegee, wat op sy beurt die vr. lokatief- 
morfeem aan die Khoekhoense kopnaam gegee het.

[IGares]

+ GARIB (OST) S 2317 BA

Dit geld hier twee plase, “Garib” nr 286 en “Garib Ost” nr 275 wat weers- 
kante van die Skaaprivier le, aangrensend. Verklarings is aangebied deur 
dr Vedder en die eienaar, mnr Liihl, vgl. TH A* 380 vir die bespreking 
daarvan. Ons glo dat daardie verklarings verkeerd is. Ons meen die sleutel 
is ook hier in die omgewing te vind, soos soveel kere by ou benaminge die 
geval was. Vroeer het direk aangrensend aan die Garib-kompleks die plaas 
“Eselmaanhaar” nr 288 gele (die esel- waarskynlik te verstaan as wilde-esel 
of sebra). Nou is maanhaar in Nama |gare-b (Kroenlein 1889 Wortschatz 
79: |gareb = “die Mahne (Lowe oder Pferd), Rand eines Berges” .) Die 
ooreenkoms is darem te opvallend om toevallig te wees. Ons sien dit so: 
Die ou Khoekhoense naam Garib vir ’n uitgestrekte plaaskompleks is 
bewaar vir 'n gebied weerskante van die rivier. Die suidelike deel is ver- 
handel en het toe sy Afrikaanse naam gekry wat die ou naam vertaal het, 
“(Esel)maanhaar” , d.w.s. “Esel-” vir sebra is toegevoeg. Naasaan Esel
maanhaar le “Zebraberg” (SWA-reeks 1974 vel 2316 Rehoboth), wel ge- 
deeltelik nog op die plaas self, en oostelik van hulle le die plase Koregas 
nrs 276 en 586 (betekenende “Plek van baie sebras”). Presies hoe die 
begrip “maanhaar” vir die plaas met die Afrikaanse naam en vir die plase 
met die Khoekhoense naam (Garib, wisseluitspraak van gareb) pasbaar 
geword het, dit weet ons nie meer nie, nog vir die een, nog vir die ander. 
Maar twyfel oor die gelykheid kan daar nie wees nie: die benoemingsmo- 
del in sulke gevalle staan te vas.

[|Gareb*]
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GARICHANAB S 2518 AC

Tsowaseb H 1977 Sersant Gesprek “Garichanab, dit is die !Arexa-!nab. 
!Ares is ’n boom wat altyd in die rivier staan. Die ou mense het daarvan 
die eerste pyp gemaak. Dit is ’n groot boom. Die borne staan op daar
die plaas” .

Gari- is dan die Rhus lancea of kareeboom, die “falsche Rivierweide” , vgl. 
o.a. Wiss HJ 1975 Botanische Mitt 53, in Nama tans gedevelariseer tot 
!are-. Die -cha- is soos Nama -xa- wat as hoeveelheidsmorfeem aandui dat 
daar “baie” van die boomsoort staan, en wel -!na = in (die rivier), plus 
die -b van die ml. ekv. Dit is die naam van plase Garichanab A en B nr 
67, suidoos van Gibeon.

[!Arexa!nab*]

GARIEB kyk GAIOB 

+ GARIES S 2314

Moritz W 1978 Pastor Gesprek “In TH A* (bl. 384) staan dat ek geskryf 
het Garies beteken ‘Groen gras’ en dat dit vandag die plek Wortel is. 
Dr Budack wys my daarop dat Garies en Wortel twee plekke is. Hulle 
le naby mekaar maar hulle is verskillende plekke” .

+ GARIES K 3018 CA en nog 'n ongesitueerde GARIES

Du Toit H 1916 Droogland-agronoom Brandwag 1.10.1916 p. 141 “Baje 
Boere-plase en dorpies dra nog Hotnotname...Naries (kakebeen) en Garies 
(vlei-plek). Garies beteken weer bloedvergif. In die uitspraak van die 
G...word meer met die punt van die tong geklap...”
Smith CA 1966 CNSAP 220 “Garies. Cynodon dactylon, fynkweek’. It is 

said that the species gives its Hottentot name (as Garies) to a little dorp 
in Namaqualand” .

Die dorpie Garies le aan die teerpad van die suide na die noorde. In TH 
A* 385 het ons die naam behandel en gemerk dat die konsensus ten gunste 
is van “Kweeklaagte” . Smith spesifiseer dit as fynkweek of Cynodon dacty
lon. Die bostaande verklaring, nl. van “Vleiplek” , het goeie raakpunte 
daarmee en kan as aanvulling beskou word. Die tweede naam kon ons nie 
situeer nie. Miskien is dit die Garies wat ons in TH t.a.p. tentatief be- 
spreek het. Mnr Du Toit se verklaring is nuut, en klop taalkundig ook vol- 
kome. Vgl. Kr.-R. 1969 NW 76 “ |garis: die Blutschware” , ’n aansteeklike 
veesiekte, meestal genoem “bloedsiekte” .
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+ GARIGANUS, GARIGANIS/-NAS S 2618 AC

DSWA-reeks 1911 Blatt 25 Keetmanshoop “Gariganis” . Adressbuch 1911 
“Gariganas” .

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge- 
sprek “Gariganus is =FKhariganus. Die eerste woord is +  khari, dit is 
‘klein’. ‘Kleinkan’." [Willem Witbooi werp tussenin “Dit is ‘Jou ma’.”[ 

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Gariganus, 
ja, dit is ||Garakanes, ‘Kokerboomwoud’.”

In TH A* 386 het ons die afleiding van dr Vedder [“Harter Armring”] nie 
aangeneem nie en gemeen dat die naam eerder moes geklink het soos by 
pastor Fr. Rust, d.w.s. as Garaganus, betekenende “Kokerboom” in sy 
eerste lid, soos Nama | Igara-, die Aloe dichotoma. Die naam verskyn eers 
laat op ons kaarte, ook die Kriegskarte 1904 het dit nog nie. En dan is die 
eerste lid steeds gari-, nooit gara- nie. Die tweede lid verskyn as -gan-a-s, 
-gan-i-s, en tans as -gan-u-s. Op die SWA-reeks 1976 vel 2618 Gariganus, 
skaal 1:50 000 is op die plaas ingeskryf die groot “Kokerboomwoud” , en 
die monument as “Kokerboomwoud” en “Gariganus” . Moontlik moet die 
eerste lid tog verklaar word as 11gar-a- vir kokerboom, waarin die -a- 
klankharmonies tot -i- ontwikkel het, soos bv. Kalahari meestal gehoor 
word as Kal-i-har-i. Maar daar bly nog onsekerhede oor.

GARIMUAS S 2118 CB (alternatiewe naam van Otjiarua)

Hahn Th 1879 kaart “Otyiarua (|Garimu-!as)” .
Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ |Gari mu = dem Auge griin (Rasen) er- 

scheinender Platz = las” .

Dit is ons enigste optekening tot sover van die Khoekhoense naam. Die 
naam het tans van die kaarte verdwyn. Alleen nog die Hereronaam kom 
voor vir die plase Otjiarua nrs 221 en 222, noordelik van Steinhausen. Vol
gens prof. Kohler O 1958 Afr. Heimatkalender 103 beteken Otjiarua “der 
Platz der verabscheut wird” . Indien daar ’n semantiese verband is tussen 
die Herero- en die Khoekhoense name vir dieselfde plek, dan soek ons vir 
die lid |gari- eerder aansluiting by |gari-s = “Blutschware” (Kr.-R. 1969 
NW 76), ’n gevreesde aansteeklike veesiekte wat maak dat die plek veraf- 
sku word, eerder as, soos mnr Krenz gedoen het, by |gari- = kweekgras 
(Kr.-R. aldaar). Die lid -mu- is letterlik “oog”, figuurlik ook “bronoog/ 
fontein” , en !a-s beteken 'n plek, nedersetting. Die geheel dan die “Plek 
by die fontein wat vermy/verafsku word” . Andersins soos by Krenz. (Die 
miswysing by Hahn is deur ons reggestel).

[|Garimu!as]
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GARINAIS S 2618 BB en BD (ook ou naam van Deurstamp)

Fenchel T 1883 Quellen 18 61 “Ich forderte sie auf, mein Kommen in den 
umliegenden Ortschaften |Khoes...und 11 Gari 11 nais bekannt zu
machen...”

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Garinais” , bron.
Diehl HK snr. s.j. [1955] Sendeling, in sy antwoord aan PNK-SWA ‘‘Gari

nais, |Gari-!as (Unkrautplatz?); 11Gari-neis (?)” .
Apriels K 1977 en vier ander Khoekhoen van Aroab Gesprek “Gari- is 

klein, maar ek weet nie verder meer nie” .
Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “ |Gari-1 |nas, 

dit is ‘Versierhorings’.”
Krenz FK 1977 Boer Gesprek "Garinais, !Gari = schwer (hart), !nais = 

Geburt".

Ons het die voordeel bo almal dat ons die optekening van pastor Fenchel 
het soos hy dit in 1883 op sy sendingreis van die Namas self gehoor het. 
Ons aanvaar dat sy weergawe die betroubaarste is, en neem dit tot grond- 
slag. Die lid -11nai-s [11nai-s] is wel sonder veel twyfel soos Nama vir “das 
Singen, der Gesang” (Kr.-R. 1959 NW 274). 11Gari- kan baie dinge bete
ken, maar in ons keuse word ons gehelp deur die kaarte. Garinais is plaas 
nr 30. Dit le noordoostelik van Keetmanshoop op weg na Koes. Suid van 
Garinais le aangrensend plaas “Deurstamp" nr 42. Hulle twee was kenne- 
lik op ’n tyd een plaas. Die skeidslyn loop nog deur die gemeenskaplike 
droe pan wat moontlik die beginpunt van die pleknaam was. Op die SWA- 
reeks 1976 vel 2618 BD Deurstamp skaal 1:50 000 word by die werf (krale 
en hutte ens.) ingeskryf, bymekaar, “Garinais, Deurstamp” . Die plekbe- 
noemende verband tussen die twee name is beslissend aangegee. Ook taal- 
kundig bestaan die verband. “Stamp” is in Nama 11ari (Kr.-R. 1969 NW 
23, “pulverisieren”). 11Ari is die jonger en gedevelariseerde vorm van 
11gari-. Garinais beteken dan letterlik “Stamp-lied” , of beter “Deurstamp- 
lied” . Moontlik moet hierby gedink word aan die lied by die dans, vgl. Th 
Hahn 1901 by ONAS in TH A** 963. Hoe ook al die singewing is, Gari
nais is moontlik op te vat as die ou naam van die buurplaas Deurstamp, 
m.a.w. die ou naam is hiervolgens dubbel bewaar, nl. vir Garinais nr 30, 
en in sy gedeeltelik vertaalde vorm vir Deurstamp nr 42.

Dit is egter nie die hele storie nie. Dieselfde eerw. Fenchel het die 
vorige jaar (1882) gese dat die naam NOAKHUS beteken “Durchstamp- 
fen” (TH A** 889), waarskynlik omdat ’n fontein met ’n klip deurgestamp 
of gebreek is, te verstaan, sodat die water na die oppervlak kan deurdring. 
Taalkundig en volgens kartering is daar die ontwyfelbare verband tussen 
Garinais en Deurstamp, en daarenbowe is daar ook 'n verband tussen 
Noakhus en Deurstamp, volgens eerw. Fenchel, maar daardie verband gee
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taalkundige probleme. Noakhus is o.i. reg vertaal deur eerw. Kroenlein as 
“Streitbusch". Om saam te vat: die regte inlandse naam van Deurstamp is 
waarskynlik Garinais, met -nais voorlopig as lied op te vat, en dat binne-in 
daardie vleiagtige buurt 'n plek ook die naam gedra het van Noakhus of 
Strydbos, sodat die een vir die ander gebruik kon word. Dit is maar net ’n 
poging om dinge met mekaar te versoen, eerder as om die finale woord te 
wees.

GARRAMOES K 2917 BB (tans gekarteer as KHOROMUS)

Opmeting 1965 “Garramoes, dist. Springbok, 42 myl [68 km] noord van 
dorp. Naam betreklik nuut. Uit Nama? Aksent op Garra-. Ouer inwo- 
ners praat van T’Gorromoes, d.i. ‘Water (of fontein of put) by die 
harde (kalkerige) plek’. Amptelik egter gebruik die amptelike instansies 
die naam Garramoes [verstaan: met -a-]. Inligting van bejaarde plaaslike 
inwoners” . Geteken deur AC Kruger, Vredendal.

Dit gaan blykbaar om die -a- of die -o- in die eerste lettergreep: is dit 
Ga(r)- of Go(r)-, m.a.w. is dit die “amptelike” of die plaaslike uitspraak. 
Die amptelike uitspraak is natuurlik ook maar die plaaslike uitspraak soos 
dit ten tye van die dokumentasie gehoor was, en dit sal wel ook veel ouer 
wees as die wat in 1965 van ou mense gehoor is. Noordwestelik van Gara- 
moes (ofte Khoromus) le Gaarseep, verklaar as ||Garase-b = “Koker- 
boom-plek” . Dit is kokerboomwereld. As ons die “amptelike” gebruik 
ernstig in aanmerking neem, dan lyk dit vir ons of Garramoes gewoonweg 
net ||Garamus is, d.w.s. 11gara = “die Aloe, der ‘kokkerboom’ ” (Kr.-R. 
1969 NW 83), plus -mu- = oog, bronoog, fontein. Die geheel dan “Koker- 
boomfontein” . Die keuse is dan tussen “Kokerboomfontein” en "Kalkfon- 
tein” . Wat ons betref: (jit lyk of die omstandigheidsargumente die eersge- 
noemde verklaring (nl. van “Kokerboomfontein") begunstig. (Miskien on- 
nodig om te se dat Kr.-R. se “kokkerboom" hulle spelwyse is van ons “ko- 
kerboom” .)

GARUBURUS S 2516 CD

Krenz FK 1979 Boer Aantekening onder die hoof “Errata” by ’n vorige 
mededeling van horn: “ |Garub| |urus = Leoparden-Bank-Loch, wasser- 
haltend” .

Dit moet gelees word saam met wat oor die plek gese is in TH A* 390. 

GARUCHAB(FLUSS) S [2618]

Fenchel T 1879 Quellen 18 18 “Es scheint nun, als ob sich ein neuer
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Schwarm der bisher im | |Karasgebirge ansassigen Heiden hier in der 
Nahe im jGaruxabfluss niedergelassen hat".

Ons meen die betekenis is sonder meer duidelik, nl. die “Rivier (die 
“Fluss” is ook mede aangedui deur die ml. ekv. -b, ’n indeks van o.a. 
riviername) waar daar baie (-xa-) tiers (luiperds) (|garu-) voorkom". Ons 
kan die rivier nie presies plaas nie. Eerw. Fenchel. toe 30 jaar. sedert 1876 
sendeling in Keetmanshoop, skryf natuurlik uit sy standplaas. Hy stel dit in 
hierdie uittreksel van sy verslag in die Quellen so voor asof die rivier naby 
die dorp is. Daarom dat ons die bree aanduiding van die graadvierkant so 
gegee het.

[jGaruxab]

GARUNOAB, GARUNAOB S 2619 [CB] (ou naam van Klipfontein)

Fenchel T 1882 Quellen 18 44 “Am andern Morgen erreichte ich einen 
Brunnen | |Garu| |noab, der nur wenig Wasser hatte...”

Hegner H 1886 Quellen 14 77 “Aller Wahrscheinlichkeit nach wird ||Garu- 
||noab zum Sammelplatz fur die Bauern werden...”

Papst H 1887 Quellen 23 53 “Mr Spangenberg kam im August v. Js. mit 
seinem ganzen ‘trek’ hier durch...Er wohnt nun in der Nahe auf ||Ga- 
ru||naob im Gebiet der Veldschoendragers...”

A1 drie sendelinge gebruik dieselfde suigklapklanke en skryf die eerste lid 
eenders, maar die tweede lid kry by Fenchel van Keetmanshoop ’n nasaal 
op die -a-, by Hegner van Berseba ontbreek dit, by Papst van Rietfontein, 
dus naby aan Garunoab. verskyn die tweeklank as -ao-. nie as -oa- of net 
-oa- nie.

Ons vind die naam in sy Khoekhoense vorm nie op die beskikbare 
kaarte terug nie. Oor sy ligging is ons goed ingelig. Dit le in die gebied 
van die Veldskoendraers, nou nog suid van Koes, met hoofsetel Geiaub of 
Grootfontein op 2619 CA. Fenchel vertrek daarvandaan ooswaarts en 
bereik Garunoab die volgende more. Sprigade-Moisel 1904 Kriegskarte gee 
goeie bykomende inligting oor die ligging. Ons weet reeds dat in 1887 mnr 
Spangenberg op Garunoab gewoon het. Hy is die leier van ’n groep Boere 
wat hulle in Gibeon wou vestig, maar mislei is oor eiendomsregte. Die ge- 
noemde Kriegskarte het oos van Gei|aub hierdie interessante inskrywing 
op CB “Klipfontein (Spangenberg’s Farm)” . Dit le ongeveer waar die toe 
nog onverdeelde “Salztal” nr 239 van vandag is, soos ons kan aflei.

“Klipfontein” is waarskynlik ’n verafrikaansing van die ou naam ||Garu- 
||noab of -||naob, kyk die mededeling van eerw. Papst wat die plaas en die 
eienaar geken het. Papst vertel trouens heelwat oor die man Spangenberg 
en sy trek.
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Die lid ||garu- kan dus net wees soos Nama 11garu- vir "das Wasser- 
becken im Fels, die Wasserbank (in natura)" (Kr.-R. 1969 NW 84), wat 
regstreeks aansluit by die eerste lid van die plaasnaam "Klipfontein” en 
ook van die pannaam “Klippiespan" op Hartebeestfontein nr 254, net suid 
van die genoemde Salztal 239. Die tweede lid sal, so lei ons af, beteken 
“fontein” of “pan”, maar die ||naob, ||naob of ||noab met so ’n betekenis 
kry ons nie in ons woordmateriaal bewaar nie. Ons meen egter dat ons tog 
die woord het, naamlik as ons die wisseling van n- en h- in gedagte hou 
asook die afgeleide betekenis, saam met die suigklap. Dan is die lid soos 
Nama 11hoa- = “Loch, Vertiefung" (Krenz), of 'n holte (Kr.-R. 187). Die 
grens tussen -oa- en -ao- is dikwels baie onseker/vlottend, en die wisseling 
lewer hier geen beswaar nie. Vir Klippiespan kyk SWA-reeks 1975 vel 
2619 CB Straussennest, skaal 1:50 000. Nie net die Khoekhoense naam 
Garunaob (of -noab) het verdwyn nie, ook Klipfontein het in onbruik 
geraak.

GARUSIS S 1916 AD

Hartmann 1904 kaart “ ||Garusis” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Garu-

Die naam van "n bron aan 'n ou pad, suidoos van Okaukuejo. Ons vind dit 
nie meer op toeganklike kaarte van later terug nie. Met die suigkonsonant 
aangegee, is die naam te verklaar as ’n waterbank, ’n “Wasserbecken im 
Fels” (Kr.-R. 1969 NW 84), met die lokatiefmorfeem -si- plus die -s van 
die fern. sing, wat ook waterplekke benoem.

GASAB S [2215]

Bohm 1865 Sendeling BRM 1866 nr 7 (Julie) 207 “Die Strasse durch die 
Berge hindurch, welche sich langs dem Zwachaub [Swakop] hinzie- 
hen...bildet der tiefe Sand des Gasab (auf Deutsch: Durstfluss)...”

Dr Bohm en sy geselskap is op pad na die Topnaars in die Erongoberge, 
hulle het nog nie die Khanrivier bereik nie. Die inlandse naam van die 
riviertjie (wat ons nie nader kon situeer nie) is bewaar, en sy vertaling aan
gegee as “Dorsrivier” (Nama 11gasa = “durstig” , Rust 1960 DNW 15). Hy 
is klaarblyklik ’n sytak van die Swakop. Die uitgang -b is die genusteken 
van die ml. ekv. en word gebruik by riviername. Die gedagte aan dors sal 
wel daarop slaan dat mense hulle dors nie by die riviertjie kon les nie, 
m.a.w. dit is ’n droe rivier.

sis”.

[| |Garuses**]
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GASAB(RIVIER), KANSAAP(RIV.) K 3018 AB/BA

Veillet s.j. kaart “Kansaap Riv.” (oorgeneem uit Sensuskaart 1891). Topo
grafiese reeks 1974 vel 3018 Loeriesfontein “Gasabrivier’-.

Hier is eintlik onnodige probleme. Kansaap vloei van die suidooste af by 
Koams in die Buffelsrivier. Topo-kadastrale reeks 1967 ooreenstemmende 
gedeelte noem hierdie rivier die “Riembreekrivier” . Gasab het as bestand- 
dele Gas+ ab, en Kansaap het Kans+ aap. Die -ab en -aap is soos Nama 
!a-b = rivier. met uitgang -b ( -p) van die ml. ekv. wat o.a. riviername 
aanwys. Die Afrikaanse toevoeging -rivier is dus toutologies. Die eerste 
bestanddeel het op die kaart van 1974 die vorm sonder die nasaliteit, nl. 
Ga-, die oudste dokumentasies het dit nog. Die Kan- stem ooreen met Ka-, 
en dit is weer soos Nama |kha- = wildelemoenboom, die Parkinsonia afri
cana. Die vertaling is die “Rivier (-!a-b) waar daar die wildelemoenbome 
( |kha-) staan” , beter: die “Wildelemoenboomrivier” . Die Parkinsonia sp. 
kom hier volop voor, ook pleknaamkundig beliggaam in Nama en 
Afrikaans.

+ GASENEIROB S 2015 BA

Luiperth D 1977 Hoofraadslid Gesprek “Kasa-lnoreb. ‘Verloor' is die 
regte woord. Dit is eintlik 'n verlore ding. INoreb is "n klein diertjie. Hy 
loop in die nag rond en steel die eiers. Hy’s so groot soos 'n groot kat, 
maar hy lyk omtrent soos ’n tier se kleur, dit is bietjie bont.”

Die naam is bespreek in TH A* 391. Mnr JH Burger, die eienaar van die 
plaas, het dieselfde verklaring as bostaande gegee. Die !nore-b is Khoe- 
khoens vir die muskeljaatkat, vgl. o.a. Shortridge 1934 Mammals I 112. 
Vir die wisseling van die stamklinkers in nei- en no- van die name vir die 
plaas en die dier, vgl. o.a. |ne(i)rab en jnorab = bobbejaan (Kr.-R. 228). 
Mnr Luiperth kon net nie op die Afrikaanse naam kom nie. en sy seun, 
die sersant, kon horn ook nie help nie. Shortridge gee vir Nama ook aan 
||arob. Die -ro- wat ook verkleiningsmorfeem kan wees, het dr Vedder en 
mnr Krenz op ’n syspoor gelei, die -ro- hoef geen diminusie uit te druk 
nie, ook, dit is wel net ’n wisseluitspraak van die slotdeel. Die adv. gasa = 
“verlierbar” (Kr.-R. 1969 NW 66) by ga [ka] = “verloren gehen, ver- 
schwinden; ...sterben” (Kr.-R. aldaar). Dit maak die verhaaltjie van die 
naamgewing nie juis duideliker nie, die bestanddele is egter duidelik.

Mnr Krenz FK 1979 het bostaande gelees soos ons dit vereers onveran- 
derd gelaat het, en teken hierby soos volg aan: “Ek is baie ouer as Daniel 
Luiperth en het die betekenis van die naam van sy ou mense gekry. Dit is 
nie INoreb nie — wie sal groot praat van ’n muishond wat verlore geraak
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het? Gasalneirob le tussen berge, en dit was ‘snaaks' om daar ’n klein ka- 
meelperdjie te kry (en dit was natuurlik ook vleis)” .

GASHOMIS S 1914 BC+

Hartmann 1904 kaart “ =FGas-!Homis” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Gast-Howis” . DSWA-reeks 1911 Blatt 10 Franzfontein "Gast-Homis” . 

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ =FGas = Flache; IHomes = Hohenriicken, 
Erhebung” .

Dit is die naam van -n plek op die verhoging wat ten noordooste van 
Grootberg strek, suidelik van Etoshapan. Hartmann se Gashomis le noord- 
westelik van Kamanjab, na skatting waar Elandslaagte en Kronendal uitge- 
meet is. Die naam is deur latere raadplegers van dr Hartmann soms ver- 
mink, kyk hierbo. Ons vind die naam nie meer terug nie (skaal 1:50 000 is 
nog nie tot ons beskikking nie). Die betekenis is redelik duidelik. naamlik 
met die aangegewe suigklappers. !Homi- [Ihommi] kan hier tog net bete
ken "Berg'’ (Kr.-R. 1969 NW 191), en =t=ga- sal hier beteken "de Glatze” 
(Kr.-R. 97), die “Bleskopberg”, of “die Flache”, die “Vlakteberg” , soos 
by Krenz hierbo.

[=FGas!homes]

GASIB S 1915 BB

Hartmann 1904 kaart “ =t= Gasib” waterplek langs die pad van Tonnesen en 
ander vroee reisigers. Gesitueer op 1916 AB, maar op SWA-reeks 1970 
vel 1914 Kamanjab as “Gasib" op 1915 BB.

Krenz FK 1977 Boer "4= Gasib is 'n kaal plek, soos ’n vlakte” .

Die bron was outyds aan "n kruispunt van paaie (kaart dr Hartmann). Dit 
le oostelik van Okaukuejo, aan die suidwestelike uitloop van die Etosha
pan. Kr.-R. 1969 NW 97 verklaar =t=gas, 4=gasib as “die Glatze” , d.i. die 
“Gladde of kaal plek”, letterlik die “Kaalkopplek” , wat in hierdie bosryke 
wereld ’n welkome uitspanningsplek moes gewees het.

[=FGaseb )

GASIDABIB D 2016 [BB] (alternatiewe naam van Otjikango)

Hartmann G 1904 kaart “Otjikango (11Gasi Dabib)” .

Prof. O Koehler 1958 Heimatkalendar 103 verklaar die Hereronaam as 
“das Vley” , maar dr Vedder se gegewens is in die Suidwes-Afrikaanse 
Argief-lys so weergegee: “Die kalksteen is daar souterig van aard en word 
deur die beeste as lekplek gebruik. -n Lekplek wat souterig is, word in die
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Hererotaal ‘otjikango’ genoem” . Hiervolgens beteken die Namanaam 
klaarblyklik “Slegte lekplek", ||gasi = “hasslich" (Kr.-R. 1969 NW 84). en 
dabi- is “brak-, soutgrond", die soort grond waarvan die tamariskboom 
hou. Vgl. I)ABIB 1917, 2417/2418, onder meer. Die twee name is dus on- 
geveer gelykbetekenend; die alternatiewe Namanaam het in onbruik 
geraak. Hierdie kompleks plase le suidwestelik van Otjiwarongo, in daar- 
die distrik.

[| |Gasidabeb]

GAS(S)IP K 2823 CA (ou naam van Waterstroom Vley)

Van Vreeden 1961 Oorsprong 303 “Gazip, Gasip. Voormalige naam van 
die plaas Waterstroomvlei, suid van Postmasburg...Fritsch 1868 Gas- 
sib...Kora gas = wilde gans/eend. ‘Fontein...waar eende hou’.”

“Waterstroom Vley” nr G.W. 20-6, dist. Postmasburg, le in ’n omgewing 
waar vleie baie voorkom. Die Topografiese reeks 1974 vel 2822 Postmas
burg gee bymekaar op, naas Waterstroomvlei (waar die plaas Waterstroom 
Vley sy Hollandse naam vandaan gekry het), ook nog Middelvlei en Preto- 
riusvlei. Hier was in die vroee dae baie watervoels, soos verwag kan word, 
onder hulle ook wilde-eende en wildeganse, albei van die familie Anatidae, 
deur die Khoekhoen (hier hoofsaaklik Griekwa en Korana) genoem 
“ganse” , d.w.s. met grondwoord ga-, ontleen aan Afrikaans. Die ou naam 
wat Fritsch in 1868 nog genoem het, het verdwyn, maar, na ons meen, nie 
sonder om spore na te laat nie. Gassip is miskien gelyk te stel met 
=FGaseb, letterlik “Vleiplek” , by Nama =hga- = vlei (vgl. Rust I960 DNW 
70), plus -se- wat lokaliteit uitdruk, plus ml. ekv; -b. Die nadruk val o.i. 
nie op die watervoels (soos wildeganse) by die vleie nie, maar op die vleie 
self, waarvan “Waterstroom Vley" een is, in die ou dae bekend as Gassip.

GATSIS S [2518/19)

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “ 11 Gatsis. dit is 
die plek waar hulle ’n aanval gemaak het, waar hulle aangeval het” .

Die plek moet in die omstreke van Koes gele het; terug op kantoor kan 
ons dit nie met sekerheid situeer nie. Die -tsi- is ’n lokatiefmorfeem, die -s 
is die uitgang van die fern, sing.; die eerste . lid is Nama ||ga = “auf den 
Feind losgehen, ihn angreifen” (Kr.-R. 1969 NW 78). Die naam bewaar 
wel 'n herinnering aan ’n geskiedkundige gebeurtenis.

GAUAS kyk CAUAS in TH A* 273
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GAUB(PAD) kyk GHAUB, GHAUB (WEST)

GAUB(RIVIER), GAOB, TAOP S 2316/2315

Alexander JE 1837 EDIA 2 144 “We passed along with ease and comfort 
over a level surface, and arrived at the Taop or Cragless river, a branch 
of the Kuisip; here we found food and water for the oxen...” En op 
kaart vir die rivier net onderkant die Gamsberge verby tot by sy aan- 
sluiting by die Kuiseb is ingeskryf “Taop R.” , en horisontaal daaroor 
“Plains of Kaop or Brindled Gnu”.

Hahn Th 1879 kaart “ =FGaob Ri" Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Gaob” . 
DSWA-reeks 1910 Blatt 20 Maltahohe-Rehoboth “Gaub”, dieselfde op 
later kaarte tot vandag toe.

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Tief eingebetteter Fluss. +Gab = 
Schlucht” .

Ons kan amper 'n storie van hierdie geval maak. Omdat ons Alexander se 
spelpogings goed ken, het ons direk vermoed dat die T- van sy riviernaam 
Taop ’n suigklap voorstel. En presies horisontaal oor die riviernaam skryf 
hy dat die vlakte hier weiding bied aan die osagtige blouwildebees (Conno- 
chaetes taurinus) wat hy hier leer ken en in die bree beskryf. Hierdie blou
wildebees is in Nama ook bekend as die jgM-, eintlik die naam vir die 

at'J buffel. Die verklaring van die “Blouwildebeesvlakte” vir Kaop, en van die 
"Wildebeesrivier” vir Taop, met die T- as die poging om die klap weer te 
gee, lyk dus baie aanneemlik. Die moeilikheid is egter dat Hahn (en die 
nie-aangehaalde Kiepert 1893 kaart) 'n ander schnalz skryf, die palatale =t=, 
en ook ’n genasaleerde -a-. Maar Hahn kon horn misgis het, so het ons 
eers gemeen. Hy het nie. Dit kan ons se op grond van die verklaring by 
Alexander, nl. as “Cragless” . Waarlik opmerklik hoe naby mnr Krenz, 
sonder enige ander aanknopings as Hahn se opgawe, aan die goeie verkla
ring gekom het, opmerklik omdat Hahn die deelteken op die -o- weggelaat 
het. +Ga-b is ’n “Bergkranz” (Kr.-R. 1969 NW 97), ook 'n “Schlucht" 
(Krenz). Die -o- beteken as infiks ongeveer dieselfde as ons prefiks on- in 
die sin van “nie/sonder” , of as ons agtervoegsel -loos. Die -b (ml. ekv.) is 
hier indeks dat die naam die van 'n rivier is. Die =t=Gao-b is dus letterlik 
presies soos by Alexander, die “Kranslose rivier” .‘ Vandag word dit op 
kaarte geskryf as Gaub.

S f  * P r f  ‘ S ■

GAUDAUS S 2819 AD

Weber FW 1868 Quellen 8 14 “Am anderen Morgen erreichten wir Haams 
(das ist der Name eines Flusses...) Unserer Ausspannplatz hiess !Gau- 
daus...”
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Eerw. Weber-hulle is op weg van Warmbad na die sendingpos Blijdever- 
wacht, en span aan die Hamrivier uit by !Gaudaus, ’n fontein. Die naam 
kan beteken die “Fontein ( -s dui baie kere fonteinname aan) daar waar 
die poort, of pad (-dao-), hard (!gau-, vgl. ook Kr.-R. 1969 NW 129) is” , 
wel met verwysing na die bodemgesteldheid. Die verklaring is n.a.v. een 
van die moontlikhede wat hom voordoen met inagneming van die gegewe 
suigkonsonant. Op die beskikbare kaarte kom ons die ou naam nie meer 
tee nie. Op die Kriegskarte van 1904 kom ook ’n Gaudaus voor, maar die 
bron le meer ooswaarts, op 2819 BB, aan die grens waar vandag die plaas 
Border nr 155 le.

GAUGAUS S 1818 BA

Hartmann 1904 kaart “ !Gau-||gaus, Sandpiits, zur Zeit kein Wasser” . Spri
gade-Moisel 1904 Kriegsk “Gaugaus” , bron (op AB).

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ !Gau-||gaus = Haupt-Werft, Hauptplatz” .

Die sandputs le in die duinegebied noordoostelik van die Etoshapan, in 
wat op die SWA-reeks 1976 vel 1818 Karakuwisa aangegee word as die 
Okavango-reservaat. Die puts le aan die pad wat Gerber en Gass in 1903 
gevolg het (kaart van dr Hartmann). Ons vind die verklaring van mnr 
Krenz taalkundig goed verantwoord. Kohler 1958 Karibib 43 se o.a. “The 
social sub-unit of a settlement is the kraal (Nama ||gaus). It is generally 
situated at some distance from the neighbouring kraals and is occupied by 
a primary family and in most cases by an extended family...” Die eerste 
lid, !Gau-, is wel soos Nama !gao- in die betekenis van basis, grondslag, 
vgl. Kr.-R. 1969 NW 91. Die naam kom ons nie meer op latere kaarte tee 
nie.

GAUGUAS S 1917 BD

Hartmann 1904 kaart “ ||Gauguas (Okarui kondusu)” , fontein aan die 
wapad.

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ ||Gaugu = sich wehren, abstreiten; as = 
Ort".

Op die beskikbare kaarte van na dr Hartmann kom ons die naam nie meer 
tee nie. Die fontein le westelik van Grootfontein af, dit is ’n “teichartiges 
Wasserloch” (Hartmann). Die vr. ekv. -s wys aan dat dit die naam van 'n 
fontein kan wees. Volgens ons segsman: “Die fontein ( -s) waar die mense 
( -gu) hulle te weer stel (||gau)” . Die Swartbooistam was bekend as die 
||Gau-|oan, letterlik: die “Kinders (|oa-, plus die -n van die gemeenslag- 
tige mv.) wat hulle te weer stel". Die grondwoord is dieselfde in die stam-
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en in che bronnaam. maar of daar 'n geskiedkundige verband bestaan het, 
weet o>ns nie meer nie.

[| |Gaugu-as]

+ GAUS S 2219 CB

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek “In 
Narria dis +  Gaus, wat hulle in Boesmantaal genoem het |Oas. Daar was 
’n polisiestasie, maar dit is nou 'n plaas. TGaus is in Afrikaans die skip, 
m aar daar was nie 'n skip gewees nie. TGaus is ’n boot, ja. Dit was n 
skuilplek. In die oorlog moes hulle 'n skuilte maak en in die water gaan. 
D aaroor het hulle horn so genoem, die boot of die skuit. Hulle het sulke 
houtjies gemaak en daar was nie 'n hoi plek in gewees nie. Nou het 
hulle nie vlugkans gehad nie, wat hulle horn gese het =t=Gaus. Dit moes 
nou |Oas gewees het” .

Ons het reeds verklarings aangehaal in TH A* 396. Ons weet nie of ons 
mnr H^nse en sy span goed verstaan nie, hulle verklaring is oorgeskryf van 
die band waarop dit opgeneem was, maar dit is bepaald seker dat hulle 
verklaring aansluit by die van die eienares, mev. Finke. Ruweg beteken 
hierdie Gaus 'n wegkruip- of skuilplek (by of in die water), volgens ons 
segsliecie hier, en sluit moontlik aan by Nama =Fgou- [Tgau-] = houttrog, 
houtskottel, krip, skuit, dit wil se 'n houer uit hout uitgehol, vgl. Kr.-R. 
1969 NW 135, Rynse spelling, 'n Mens kan homself afvra of die naam nie 
maar net beteken die “Plek waar diere uit 'n drinkbak/houttrog water 
suip” nie, of iets in die verband, maar die gedagte dat die naam Gaus in 
verband staan met wegkruip. geheime skuilplek. duik gedurig op, vgl. bv. 
GHAUP 2518 waar een van mnr Apriels se span uitroep "Wegkruipplek” .

+ GAUSS S 1914 DB

Luiperth D 1977 Hoofraadslid Gesprek “Gauss, Khoas, die vredeplek wat 
nie oorlog het nie. Dit is die plek waar nie oorlog gevind is nie. Vreed- 
same plek, eintlik” .

Ook hierdie verklaring wyk heeltemal af van wat vroeer aan ons gegee is 
en wat opgeneem is in TH A* 397. Vir die gelyknamige plek in Grootfon- 
tein-distrik het ’n ander span Khoekhoensprekers dieselfde betekenis gegee 
as wat ons weer hier kry. Vergelyk daarvoor en ook vir die taalkundige 
opmerkings GAUSS 1917.
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+ GAUSS S 1917 DA

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek 
“Gauss ons noem hom d=Aus. Dit beteken ‘Vrede'."

Hierdie verklaring wyk heeltemal af van die wat ons van die eienaar van 
die plaas ontvang het, vgl. TH A* 397. Vir die gelyknamige plek op 1914 
DB gee 'n ander Namasprekende ’n gelyke verklaring, kyk mnr Luiperth 
aldaar. =FAus, die weergawe van mnr Xaregeb en sy span, is die gedevela- 
riseerde vorm van (d=)Gauss (vgl. 5 C 1 in TH A* 44). Interessant dat die 
Ou-Kaapse woord vir “vrede maak" reeds in 1691 opgeteken is as ouchoe- 
goe, wat in sy hoofdeel ooreenstem met Nama =Hg)ou=t=(g)ou = “besanf- 
tigen", ook “befrieden" (Rust 1960 DNW 10) meer daaroor in HOTT 511. 
Dit is jammer dat ons die geskiedkundige feite van hierdie vredesluiting 
nie meer ken nie.

GAUTAS S 2618 DC

Fenchel T 1884 Quellen 18 82 “ ...ostlich von !Gau-tawes liegt Gaudas". 
Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge

sprek “Ons se IGaudas. Die -ta- sal natuurlik niks beteken nie, se maar 
net !gau. !Gau is ‘Gooi in, of ingooi’.” ’n Ander stem “Gooi om”. 

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Xaudas: daar 
het iets gebeur; as jy jou broek losgemaak het, dan noem hulle dit xau. 
Xaudas, dit meen 'vuil."

Dit gaan hier oor Gautas, plaas nr 61, suidoos van Keetmanshoop. Die 
spruit Damakoes loop deur hom om aan die suidekant verenig te raak met 
Lowenrivier. Die verklarings loop uiteen. Mnr Arndt sien in die eerste lid 
Nama xau- = uitwerpsel, excreta, mnr Apriels !gau = “zu Boden werfen” 
(Rust 1960 DNW 73) of “omgooi” , maar die singewing is nie sonder meer 
duidelik nie. Gautawes is ook nie dieselfde plek as Gaudas nie (kyk aan- 
haling by eerw. Fenchel hierbo). Meer as een punt moet nog opgeklaar 
word. As ons merk dat Fenchel Gaudas (ons Gautas) sonder suigkonso- 
nant skryf terwyl hy dit by !Gau-tawes wel doen, dan lyk dit voorlopig of 
Arndt gelyk kan he.

[Xaudas**]

GAUTAWES S [2618]

Fenchel T 1884 Quellen 18 83 “ ...ostlich von !Gau-tawes liegt Gaudas, 
zum grossten Teil von ||Hawowen bewohnt...” en op 82 “Der erste 
Hauptplatz heisst !Gau-tawes; er ist vorherrschend von Bondels be
wohnt...”
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Eerw. Fenchel is op sy jaarlikse huisbesoek van Keetmanshoop af na Mier. 
Hulle is op pad na die Karasberge. Hulle is nou in die “Quellengebiet des 
... Lowenflusses” en kom aan in Gautawes. Dit is dus so ongeveer in 2618 
CD, suidoostelik van Keetmanshoop. Die fonteine is opgedroog. Die naam 
Gautawes bestaan blykbaar nie meer nie. Sy betekenis lyk taamlik seker. 
!Gau = “niederwerfen...zu Boden werfen” (Kr.-R. 1969 NW 129 s.v. 
!gou), bv. deur natuurkragte soos wind of water, of “iibrig bleiben” (aid. 
128), en -tawes [-dawes] is wel die tamariskboom, in Nama dawe- (Kr.-R. 
54), by Smith 1966 CNSAP 196 die Tamarix usneoides. Die “Fontein/wa- 
terplek (aangedui met die fern. sing, -s) waar die omgestote of omgevalle, 
of andersins die oorgeblewe abiekwaboom le” .

GAUTOROS, GOUTOROS S 2517 DA

Kroenlein JG 1861 Quellen 11 313 “ ...ich reiste ... [van Berseba af] dort- 
hin [na die Fewerrivier] ... und stiess in =t=Gautoros zu ihnen”. 

Knauer .1 1866 Quellen 16 39 “ ...kamen zu einer Wasserstelle =t=Gautoros- 
...hier trennten sich auch zwei Wege...”

Olpp J snr 1868 Quellen 16 14 “ ...als Begleiter bis +Gaudoross mitgab...” 
Kroenlein JG 1870 Quellen 13 579 “ ...ging...fiber =t=Goudoros nach |Oub. 

Bei =t=Goudoros biegt der Weg links ab, vom Leberfluss auf das hier 
ausserst flache !Han-=t=amgebirge in nordwestlicher Richtung, wahrend 
der Weg nach Hoachanas rechts nach Nordosten abzweigt...” Dieselfde 
1873, aid. 691 “ ...erreichten wir TGoutoros, eine Quelle im Leberfluss. 
Da scheiden sich beim Ursprung des Leberflusses die Wege nach Hoa
chanas und Rehoboth. Letzterer geht nordwestlich das flache Gebirge 
hinauf, wahrend ersterer nordostlich nach dem Fischfluss abbiegt...”

Die naam van die bron in die Lewerrivier kom ons nie meer op die beskik- 
bare kaarte tee nie (die reeks op die skaal 1:50 000 is ook nog nie beskik- 
baar nie), en daarom die lang aanhalings met die oog op ontwyfelbare al- 
gemene situering. Op Hahn 1879 se kaart word die paaie ingeteken, hier
die vurk bokant die samevloeiing van die Vis- en Lewerriviere heet daar 
!Ga|aus, op die Kriegskarte 1904 is dit “(Achterfontein) Ganaus” vgl. 
GANAUS in TH A* 369. Die =t=Gautoros moet dus vereenselwig word met 
die vlakte waarvan die huidige Achterfontein en Faalgras deel vorm. Eerw. 
Kroenlein van Berseba se nog oor sy reis o.a. “Den 20. August furhren 
wir auf einer Toroflache (Karo in der Kolonie genannt) und hatten 2 
kleine Toroberge zur linken und einen niedern Bergzug zur Rechten...” 
(Quellen 13 631). Die lid -toro-, ook -doro- (met gewone wisseling van -t- 
en -d-) is (rooi) karoogrond (Kroenlein 1889 Wortschatz 310), en +guu 
(steekwoord in Wortschatz 129, so gespel) is “mit dem Kopf gegen etwas 
stossen” , of “gegen einanderlaufen”, of, weer met ’n ander toneem, “ab-
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schlachten” met die stoot van die vuis. =t=Gautoros (die -s van die fern, 
sing, dui, soos baiemaal die geval is, wel aan dat die naam hier op 'n fon
tein betrek is) is dan die “Fontein in die vlakte van karoogrond (-toro-) 
waar ... (een van die genoemde drie moontlikhede) plaasgevind het” , bv. 
die “Afslagvlakte(fontein)” .

[ +  Gautoros*]

GAVAAMS S 2617 BC

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “Hulle noem hom so oor daar Igabbabosse staan” .

Dit is die naam van plaas nr 6 noordoostelik van Bethanien, gedeeltelik 
aan die westelike oewer van die Visrivier. Die Gorob begin sy loop op die 
plaas, en daar is ook 'n groot vleiagtige pan, vgl. SWA-reeks 1968 vel 2616 
Bethanien. Die komponent Gava-, wisseluitspraak van Igaba-, ook van 
Igawa- (vgl. TH A* 43 onder 5 B 1 vir b/w), is vir die Catophractes alexan- 
dri of swartdoring (Smith 1966 CNSAP 605), die -am- = mond, opening, 
bv. in oordragtelike sin vir ’n fonteinoog, puts, ens., met die -s (sing, fern.) 
meer bepaaldelik vir 'n waterplek of woonplek, werf ens. Hierdie swart
doring kom veelvuldig langs die Visrivier voor, blykens plekname, vgl. o.a. 
GABASIS, GAWACHAB en GAWAGAM.

[!Gaba-ams**]

GAWADAPIS S 2016 AA (ou naam van Petersburg)

Hartmann 1904 kaart “Farm Gawadapis (Petersburg)” . Dieselfde by Spri
gade-Moisel 1904 Kriegsk.

Plaas Petersburg nr 151 grens suidelik aan die dorpsgronde van Outjo. Die 
Khoekhoense naam het verdwyn. Die eerste lid is Igawa-, ’n naam wat in 
die taal van die Blankes oorgegaan het. Wiss HJ 1975 Botanische Mitt 43 
se hieroor o.a. “Zu den bekanntesten Fiitterbiischen zahlt der Narzissen- 
oder Gawabusch (Catophractes alexandri), der auch als Schwarzdorn oder 
Silberbusch bekannt is...” Die gawabos kom meermale voor as bestanddeel 
van plekname, vgl. o.m. TH A* 398. Die lid -dapis, gewoonlik -dabis. is 
lokatief, met die -s die aanduiding dat dit ’n bronnaam is, soos in die tyd 
van dr Hartmann wat dit as sodanig aangee. Die “Gawabosfontein” . In sy 
Kanttekening hierby se Krenz FK 1979 Boer “ Ich habe um Outjo herum 
wenig IGabba-Biische gesehen” . Dit wil nie se dat die bossoort ook in dr 
Hartmann se tyd seldsaam was nie, soos dit dan tans die geval is. Aan die 
ander kant skryf dr Hartmann, hoewel nie altyd nie, tog gewoonlik by 
Namaname die suigkonsonant. Hier ontbreek dit by hom en daarom moet
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miskien ook gedink word aan gawa- = neu (Rust 1969 NW 73, die woord 
in Bergdama). “Nuwe plek” .

GAWAGAM S 2617 BC/DA

SWA-reeks 1968 vel 2616 Bethanien “Gawagam". lopie wat suidwestelik 
van Gavaams afbeweeg na die Visrivier waarmee dit uit die rigting wes- 
suidwaarts verenig word.

Die feit dat die lopie net onderkant Gavaams is, maak dit heel seker dat 
die komponente Gawa- en Gava- in die twee name dieselfde saak voorstel, 
hier weer die swartdoring of Catophractes alexandri, kyk verder onder GA
VAAMS. Die tweede lid, -gam, is soos Nama ||gam- = water, hier bepaal- 
delik waterlopie. Die -gam kom voor as -kam in die spelling van Opmeting 
vir ’n ander gelykbetekenende riviertjie wat in Leeurivier inloop op die 
plaas Gawachab nr 114.

[!Gaba| |gam**]

GAWESEBAUS S 2115

Kohler O 1959 Omaruru 46 “Gaweseb-|aus".
Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Gaweseb ist Personenname, |aus = Quelle, 

‘Quelle des Gaweseb'.”
Du Raan RA 1978 Dorpsingenieur Gesprek "Dit is ‘Spekboomfontein’.”

Spekboom, die Moringa ovalifolia (Wiss HJ 1977 Botanische Mitt 92), heet 
in Nama gowas of gobas (o.a. Wiss aid.), 'n naam wat o.m. nog bewaar is 
in die pleknaam KUBAS alw. Die lid jau-s = fontein of bron; die lid 
Gawese-b word hierbo verskillend verklaar.

GAYKOUP K 2824 AD (by samevloeiing) (Ou naam van Hartsrivier)

Voorman PH 1805 Generale kaart “Gaykoup of de Nokaekoelo Riv.”

Dit is die Hartsrivier, ’n rivier met baie name, waarskynlik meer as enige 
ander rivier by ons, vgl. o.a. Skead CJ 1973 Gazetteer 74 vir enkele name, 
en in TH A* en A** die inskrywings GAOBGARIEP, GOABGOAB en 
HHOU. Voorman het sy kaart saamgestel "na de waarneming van de Heer 
P.J. Truter” , lid van die kommissie wat in 1801 en 1802 die land van die 
Tswanas gaan verken het. Die miswysings op hierdie pionierskaart is groot, 
maar daar is geen twyfel dat Voorman die Hartsrivier se loop wou karteer 
nie. Voorman se Gaykoup loop (redelik korrek) van sy oorsprong af van 
noord na suid waar hy met die Vaalrivier verenig word, en moet dus nie 
verwar word met die Vrystaatse Vetrivier wat ruweg van oos na wes (of
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noordwes) loop tot hy met die Vaalrivier verenig word nie. Vetrivier se ou 
naam herinner bietjie aan hierdie ou naam van Hartsrivier, kyk in TH A* 
405 s.v. GEIGOUB, maar is heeltemal n ander rivier as ons Gaykoup. Die 
lid Gay- hier is dan soos Nama (en Kora) kai = groot, en die lid -koup is 
soos =t=gao-b = hart (vgl. Rust 1960 DNW 30), letterlik die “Groothart(ri- 
vier)” — die ml. ekv. -p word as teken by riviername gebruik. Die bepa- 
ling Gay- of Groot- wys bepaald aan hoe belangrik die Hartsrivier was, bv. 
vir die Koranas, waarskynlik veel belangriker as die Vaalrivier. Die Vaal 
was blykbaar vir die Koranas die sytak van die Harts, en nie andersom nie. 
Burchell se kaart van 1822 bevat aan die boloop van die Hartsrivier die 
inskrywing: “Hart, the chief kraal of the Kora’s” . Hou die riviernaam dalk 
verband met ’n kraal- of ’n stamnaam of met 'n kaptein se naam, ene 
=TGaob of Hart? Die -s- van Hartsrivier is dan ’n possessiewe element? 
Ons verwys ook na Du Plessis 1973 Ondersoek 230-231.

[GEELHOUTEBOOM] kyk AASCOE

[GEELHOUTBOOM] kyk KAMTRA

[GEELSCHAAP] kyk HUNIGUS

[GEELVLOER] kyk + TCA1MOEP

GEIBIS S 2418 AC/CA (ou naam van Kalkfontein, nou van Kouwater)

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Geibis (Kalkfontein)” , op 2418 AC. 
DSWA-reeks 1911 Blatt 21 Arahoab op AC “F(arm) Kalkfontein” en 
tussen hakies “Kamel...” , die stippelpunte staan vir die tweede lid wat 
ons nie op ons swak reproduksie van die oorspronklike goed kan uit- 
maak nie. SWA-reeks 1968 vel 2418 Aranos “Kouwater” , op AC en 
CA.

Die plekname wat aangedui word met Geibis, GAIBIS, Kaibes en variante 
verskyn dikwels, o.m. met betekenisse soos “Murgfontein” en “Donkerwa- 
ter/Troebelfontein” , vgl. TH A* 340-342. In hierdie geval het ons land- 
kaartkundige feite wat vasstaan. Die Kriegskarte 1904 gee Geibis aan op 
2418 AC, suid van Hoachanas, as knooppunt in die trekpaaie, en met wis- 
selnaam Kalkfontein. Geibis het op die kaart van 1911 verdwyn, maar pre- 
sies op sy plek staan die ou alternatiewe Afrikaanse naam van Kalkfontein. 
En op die kaart van 1968 staan op dieselfde punt, ook in vergelyking met 
ander gegewe punte soos “Stamprietfontein” , nou “Stampriet", die naam 
“Kouwater” nr 209. “Koud” is in Nama !kei (Rynse spelling, vgl. Rust
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1960 DNW 34, nou !khae = “kalt”) o.i. ontwyfelbaar dieselfde woord as 
die Gei- van Geibis, met die -bi- as lokatiefmorfeem, en die -s van die 
fern. sing, hier meer bepaaldelik aanduiding van 'n bronnaam. Geibis is te 
vertaal met “Bron/fontein ( -s) op die plek (-bi-) waar die water koud 
(Ikhae) is” . Anders gestel, die ou Namanaam het verdwyn, al lankal, maar 
hy leef nog voort in sy vertaalde vorm van “Kouwater” vir minstens 'n 
deel van die groter streek wat deur Geibis as naam gedek was. Die grense 
van Geibis was vroeer veel uitgestrekter as die grense van die huidige Kou
water. Die ou streek was herhaaldelik onderverdeel. soos ons van die 
kaarte kan aflei. Die verband tussen Geibis wat as naam ondergegaan het, 
en Kouwater wat as plaasnaam nog bestaan, is taalkundig en geografies 
onbetwisbaar.

GEIDAMS S 2618 BC

Von Francois 1894 kaart “Geidams”, dieselfde by o.a. Sprigade-Moisel 
1904 Kriegsk en DSWA-reeks 1911 Blatt 24 Gibeon.

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Geidams = Grosser Damm” .
Du Raan RA 1978 Dorpsingenieur Gesprek “Geidams is ’n ‘Groot grond- 

dam'.”

Die naam van die dam, suid van Besondermeid en noordwestelik van 
Keetmanshoop, kry ons nie op beskikbare kaarte van na 1911 nie, ook nie 
op die jongste kaarte op die skaal 1:50 000 nie. Dit het blykbaar in on- 
bruik geraak. Gei- is soos kai in die huidige ortografie vir “groot” , die 
-dam- is leenwoord uit Afrikaans/Duits, die -s lokativeer hier die damwa- 
ter.

[Kaidams**]

GEIDOM, GEIDUM, KUDUNG, KUDOM S 2719 CC-2819 AB

Opmeting 1949 “Geidumrivier, [en deurgetrek:] Kudungrivier, dist. Warm- 
bad [tans: Karasburg], 'n droe sandrivier, oorsprong is ’n pan omtrent 
24 myl [39 km] noordoos van Karasburg. Ou naam, kom uit Nama. 
Korrekte spelling is ‘Kudung’. It means ‘The taking away of stock by 
water’. It starts on farm Blinkoog (no. 30), over Kudung (44), Spring- 
puts (41), Groendorn (57), origin on pan Namkoes, Blinkoog. Source of 
information: N.(ative?) Const. Basson for the meaning of Kudung.” 
Vraelys ingevul deur PPJ Kruger. [Dan in handskrif van dr FI Vedder 
aan wie die formulier vir kommentaar en aanbeveling gestuur is:] 
“Kudung, Namataal: Gei-doms R. = Groot stem Rivier. FI.Vedder” , en 
uit sy brief: “Geidomrivier alias Kudungrivier, Namataal: Gei-doms, 
Gei = groot, doms = die keel, die stem. Die rivier se naam dui op die 
geraas wat hy maak as dit gereen het. ‘Groot stem-rivier’.”
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Die storie is die volgende: Daar is ’n rivier met die naam van Kudung. Hy 
begin by die pan Namkoes op die plaas Blinkoog en loop daarvandaan in 
hoofsaak suidelik oor die genoemde plase (waarvan ons die nommers 
tussen hakies bygeskryf het) tot hy as sytak opgeneem word deur die Ham- 
rivier. Die plaasnaam Kudung kom van die rivier; die naam is bespreek in 
TH A** 794-5 as betekenende “Veeweiding” , met gu- = “skaap” vir die 
lid Ku- van die naam. Die segsman Basson in die aanhaling hierbo dink 
ook blykbaar daaraan as hy praat van “stock". Maar nou word hiervan af- 
gewyk deur die suggesties van die skryfvorm “Geidum”, deur dr Vedder 
verstel tot “Geidom" en vertaal met “Grootstem” wat hy poeties sinvol 
maak. Op die Topografiese kaarte wat die amptelike spelling volg soos 
deur die Nasionale Pleknamekomitee vasgestel, kom die riviernaam nou 
voor soos volg: op SWA-reeks 1974 vel 2718 Griinau (2819 CA en CC) 
“Geidum” en “Kudung” (lg. laer af op Springputs 41), op die Topogra
fiese reeks S.A. 1973 vel 2818 Warmbad (2819 AB) “Kudomrivier” . Die
selfde rivier, dieselfde naam, vier maniere waarop dit gespel is, die afwy- 
kings die gevolg van ’n laatgekome poging om ’n betekenis aan die onbe- 
grepe oorgelewerde naam toe te “dig” en die nuwe spelling daarmee te 
versoen. Of Kudung reg vertaal is, weet ons nog nie seker nie, dat Gei- 
dom/Geidum/Kudom verkeerd verklaar is, dit lyk darem seker. “Kudun.” 
is ontvang, die ander is “gemaak” . Terloops, vir ’n ander verklaring van 
die onverstelde vorm van die naam deur dr Vedder kyk KUDUNG in hier
die deel.

*GEIGUIB K 2816 DA

Scholtz MG 1978 Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Die plaas [Groot- 
derm] se naam is ’n vertaling van 'n onuitspreeklike Boesmanwoord wat 
grootderm beteken. Omdat die Oranjerivier (Gariep) op daardie plek so 
vol draaie was, het dit vir die Boesmans soos die dikderm van "n dier 
gelyk” .

Op gesag van ons segsman het ons die ou plaasnaam gerekonstrueer.
Groot is gei- (kai-j (Rust 1960 DNW 28), derm is |gui-b (Rust 13).

[ Kai | guib]

GEIKAUB, GE1KHOUB S 2417 CA/CB/AD (nou Packriemrivier)

Hahn Th 1879 kaart “ !Gai-|Khoub R.” en daarop ’n bron “ !Gei-|Khous” 
wat ook 'n uitspanning is. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Geikaub” 
(rivier) en “Geikous” , die bron aan die rivier en langs die trekpad. 

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “ !Gai-|Haus = zusammen binden”.
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* ■

Mnr Krenz het pragtig naby die voile antwoord gekom. Die regte ant- 
woord het ons gevind toe ons kon vasstel dat Hahn en die Kriegskarte se 
opgawes presies korreleer met die huidige “Packriemrivier” (spelling ens. 
soos in die SWA-reeks 1973 vel 2416 Mariental, ruitsone 33K), en dat die 
woord vir pakriem in Nama deur o.a. Rust 1960 DNW opgegee word as 
!gai-!hdub, aldaar bl. 50, by !gai [!gae] = pak, vasbind. naamlik met 'n 
riem of !hou-b [haub] (= “der Riemen. der Gurt", Kr.-R. 1969 NW 192, 
Rynse spelling). Die -b van Geikaub is n teken vir die rivier. en die -s vir 
die bron waar uitgespan kon word. Daar is as sytak van die Packriemrivier 
onderkant horn die Kleinpackriemrivier, albei met hulle bolope op die 
plaas “Ober Packriem” nr 30. Die teerpad noordwaarts loop deur die 
plaas. Die rivier self loop van wes noordoos om eindelik aan die suidelike 
kant met die Visrivier te verenig, ruweg noordwestelik van die Hardap- 
damgebied. “Packriem-” (die eerste lid volgens die Duitse spelling) vertaal 
die ou naam en bewaar dit. Hahn se suigklap by die tweede komponent 
van die Namanaanr is dentaal, maar dit is onmiskenbaar die woord vir 
riem; vandag word die Namawoord vir riem met 'n serebrale klap uitge- 
spreek.

[!Gae!khaub*]

GEIMUSIS S 2616 BA

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Geimusis” , bron, en rivier op 2616 BA/BC.

Die naam kom nie meer voor op ons kaarte nie. In die vroeere jare was 
dit 'n belangrike oorstaning aan die pad van Aus na Helmeringhausen. 
Volgens die klankassosiasie wel soos Nama Gei- [kai] = groot, en mu- = 
oog, bron, plus lokatiewe -si- gevolg deur die fern. sing, -s, hier as genuste- 
ken by die bronnaam. “Grootoog" of “Grootfontein". Hierby teken Krenz 
FK 1979 aan “Geimusis = dem Auge (Anblick) sich gross bietend”, dit se 
dieselfde saak net anders.

[Kaimuses**]

GEINAB kyk NUNABEB

GEIOMI, GEIOMS, GEIMI, KAIUM S 2014 DA (tans Driekrone)

Hartmann 1904 kaart “Geioms, Wasser unter der Oberflache; offenes 
Wasser soil in der Niihe sein". DSWA-reeks 1911 Blatt 10 Franzfontein 
“Geioms", en daar naby noordelik “Kaiunr".

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 51 “Driekrone, nr 516. [Von al- 
tersher unter den Dama bekannt als] Gei-omi, Geimi. Oft verkiirzt Gei- 
mi gesprochen. Das ist der Platz, an dem Idab, ein bekannter Damara,
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gehaust hat. Von dort aus beherrschte er das ganze Gebiet zwischen 
Ugab und Huab. Gei-omi bedeutet “grosses Haus” . Es sollen friiher an 
diesem Platz nur alte Leute gewohnt haben. die jungen waren im Feld 
auf den verschiedenen Viehposten".

By dr Hartmann le Geioms nog aan die Huab, dus effens suideliker as die 
huidige Driekrone. Driekrone le ongeveer waar die kaart van 1911 sy 
“Kaium” geplaas het. Kaium is net ’n wisselspelling van Geioms. Vader 
Zaby se rondvraag maak dit seker dat Driekrone vroeer 'n Khoekhoense 
naam gehad het, die “Groothuis" (Gei [kai] = groot, en omi of oms = 
huis). 'n Rede vir die benoeming gee mnr Krenz in TH A* 414, nl. omdat 
die granietblokke die indruk van huise maak. Die geskiedkundige belang- 
rikheid van Geiomi op 'n tyd lei ons af van wat Vader Zaby laat deur- 
skemer. Hartmann praat op hierdie plek ook van “Granitbanke” en van 
diep sand in die rivierbedding.

GEIRIROB S 2013 BB

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 53 “Wereldsend nr 715. [Von al- 
tersher unter den Dama bekannt als] |Geirirob. Die westlichste, letzte 
Farm an der Torrabaaipad. ‘Viele Schakale sind dortV

’n Jakkals is in Nama |geiri-, |giri- (Rust I960 DNW 52). Hiervolgens lyk 
dit of ook gedink kan word aan ‘n vertaling soos die “Plek (-b is uitgang 
van die ml. ekv.) waar daar ’n jakkalsie (jgiri- plus die verkleiningsmor- 
feem -ro-) is” .

GEISIS K 2923 AB

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2922 Prieska “Geisis” , plaas nr Hay Q. 10- 
12 .

“Geisis” word aan die suidweste begrens deur “Annex Geisis” nr Hay Q. 
16-23, met driehoeksbaken nr 48 daarop. Op die ooreenstemmende Topo
grafiese kaart 1975 is ten noordweste van hierdie driehoeksbaken die naam 
“Groot Aar” aangegee. “Groot” is in Nama gei [kai] (Rust 1960 DNW 28) 
wat klankmatig goed met die lid Gei- van hierdie Geisis ooreenstem. Die 
tweede lid, -si-, is gewoon die lokatiefmorfeem, die slot -s dui baiemaal ’n 
waterplek aan. Dit lyk dan moontlik dat “Groot Aar” in sy eerste kompo
nent die vertaling van “Gei-” kan wees.

’n Ander moontlikheid doen hom egter ook voor. Annex Geisis word vir 
sy voile lengte aan die westekant begrens deur die plaas “Witberg” nr Hay 
Q. 3-44. Naas die topografiese verband kan ook ’n taalkundige verband 
gele word. Vir “wit” is o.a. opgeteken =t=kei [=t=khai] (HOTT 532), eintlik
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vir “blinken, gliinzen” . Met die verwisselbaarheid van g en k (vgl. TH A* 
45 by 5 C 4) kan “Witberg” in sy eerste lid die vertaling wees van “Gei-” .

GEIUIS S 1914 CC/CD+ (ou naam van Grootberg)

Hartmann 1904 kaart “Grootklipp (Gei/Uis)”, en weer “Etendeka (Groot- 
klipp Oder Gei|Uis)” . DSWA-reeks 1911 Blatt 10 Franzfontein “Groot
berg” .

Geiuis is een van die vier name wat hierdie opvallende groot berg besit/be- 
sit het, in drie tale. Geiuis bestaan uit die lede Gei- [Kai-] = groot, en 
-1ui-s = klip, rots, berg. In Hartmann se tyd was die Hollandse naam 
“Grootklipp", maar teen die tyd van die DSWA-kaart was dit bekend as 
“Grootberg”, wat lid vir lid met die Namanaam ooreenstem. In Nama 
gaan bergname gewoonlik, soos ook riviername, uit op die indeks van die 
ml. ekv. -b, sodat ons sou verwag het Gei-|Uib (vandag gespel Kai|uib). 
Moontlik was die beginpunt ’n besondere klip of rots. Die ou Namanaam 
het, volgens ons kaarte, verdwyn. maar dit leef vertaald voort vir die berg, 
en ook vir ’n baie groot plaas “Grootberg” nr 191 aan die noordoostelike 
hang van die bergmassa.

[Kai | uis* ]

GHAAMS K 3017 AD

Agenbach MM 1978 Evangeliedienaar Vraelys per Burger CR Skoolhoof 
“Ghaams. Hottentotse naam wat beteken ‘Swaar sand’.”

Agenbach HPM 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Avontuur 
A was ook bekend as Ghaams, Hottentotse naam, dit beteken ‘Groot 
water’. Hier was vroeer ’n geweldige sterk fontein of oog, soos die ou 
mense dit genoem het...”

Dit is wel dieselfde naam met dieselfde verklaring as GAMS 2918 BB. Die 
lettergreepverdeling sal wees Gha-ams, met -am- = mond, en by oordrag 
’n watermond, bron, fontein e.d.m. Die vr. ekv. -s dui hier spesifiek ’n 
bronnaam aan. Die gha- sal te verklaar wees as die “gras” (verstaan die 
Iga-gras) wat hier by die “groot water” ook voorkom, en nie die “groot 
water” self nie (lg. weergegee met -am-, soos vermeld). “Ghaams” kom as 
plaasnaam nog voor op Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3017 Garies 
(9076/1953). Dus: Nama |Gha- = gras, en -am- = mond/fontein, letterlik 
“Grasfontein” . Vgl. ook DAMS(BERG).
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GHAAP S 2316 DD

SWA-reeks 1974 vel 2316 Rehoboth “Ghaap”.

Plaas nr 466, suidelik van Rehoboth en wes van die teerpad na Kalkrand. 
Hier vermoedelik na die veldkossoort genoem, opgeteken in verskillende 
spellingvariante, o.a. as guaap, ghaap, ghap, ga(a)p, daap, gnaap en haap, 
lg. soos Nama |ha-b. Gewoonlik word met die naam bedoel die Trichocau
lon piliferum, maar ook ander (meestal eetbare) plantsoorte word daar- 
onder inbegryp, vgl. Smith 1966 CNSAP 481 s.v. veldkos en elders, en 
WAT 1957 3 238.

GHAAP(KOP) K 3020 AB

Opmeting 1969 “Ghaapkop, dist. Calvinia, 26*/2 myl [42 km] noord van 
Brandvlei” .

Volgens die spelling sou mens dink aan ’n kop waar die Trichocaulon pili
ferum voorkom, daardie geliefde veldkos van die Khoekhoen. Dit is 
moontlik. Maar ons meen ons het hier te doen met ’n homonimiese geval. 
In die eerste plek is daar 'n aantal name in hierdie graadvierkant met be- 
standdeel “g if’, soos “Gifkop’’ op AB, minder as 6 km noordoos van 
Ghaapkop af, “Gifkoppe” op CA, en “Gifvlei” op AC, vgl. S.A.-reeks 
1976 vel 3020 AB Verdorskolk, skaal 1:50 000. Ghaap, die Trichocaulon, 
word gespel o.a. as ghab, guaap (met die -a- lank of “kort”), en “gif” 
word gespel !g(h)ab, uitgespreek ook Ighaab. Die nabyheid van Ghaap
kop. 943 meter bo seespieel, aan Gifkop noordoostelik daarvan en 926 
meter hoog, gee redelike sekerheid dat die keuse tussen die twee homo- 
nieme in hierdie geval moet uitval ten gunste van !g(h)a-b = “gif” . Die -b 
van die ml. ekv. vertel dat die naam na ’n berg/kop verwys, altans hier. 
Letterlik “Gifkop” , 'n kop waar die plant groei waaruit pylgif vervaardig 
word.

GHAAP(KOP) K 3119 DD

Topografiese reeks 1968 vel 3118 Calvinia “Ghaapkop” .

“Ghaapkop” is ’n spits net suid van “Aalwynkop” aan die suidwestelike 
kant van die Roggeveldberge. Afgaande op die klank meen ons die kanse 
is goed dat hierdie Ghaapkop na die ghaapplant (Trichocaulon piliferum) 
vernoem kan wees. Kyk ook NGAAP(KOP).
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GHAAP(KOP) K 3221 BD

Opmeting 1952 “Ghaapkop, 'n kop 74 km wes van Beaufort-Wes” .

Ghaapkop le aan die Koekemoersrivier en aan die suidelike hange van die 
Nuweveldberge. Die naam ghaap laat dink aan die Trichocaulon piliferum 
wat in die lewe van die ou Khoekhoen so belangrik was. Die woord het in 
Afrikaans en Engels oorgegaan. Moontlik verwys die naam van die kop na 
die ghaap as veldkos, maar ons wys op n opvallendheid hier. Net suid, en 
daar naby, le “Gifleegte" (op DB), dan noordwes (op BA), ook redelik 
naby, le “Gifkloof” , en verder westelik (op AC) is daar nog n “Gifkop” . 
Die gifplant is in hierdie omgewing van die Nuweveldberge volop, soos bv. 
uit baie Afrikaanse plekname met bestanddeel “gif” ook blyk. “Gif" is in 
Nama !ga-b [!gha-b] (Rust I960 DNW 27). Alles tesaam geneem. lyk dit of 
hierdie Ghaapkop in sy eerste deel “gif' beteken, die geheel gelyk aan die 
Afrikaanse "Gifkop".

GHAAP(KOP) K 3320 AB

Opmeting 1955 “Ghaapkop, 'n ou naam vir n kop 28 myl [45 km] wes van 
Laingsburg. Uit Boesman of Hottentot. Naam volgens oorlewering deur 
mnr Logan snr. gegee vanwee die feit dat daar besonder baie ghaap-vet- 
plante teen die kop gegroei het. Gelee op plaas Jagerskraal of Palmiet- 
fontein” . Inligting deur landdros TJ Rabie verstrek.

In hierdie geval is die naam gegee na die voorkoms daar van die bekende 
Trichocaulon piliferum of ghaap, n Khoekhoense woord wat in Afrikaans 
en Engels oorgegaan het, vir ’n vetplant wat gebruik is om honger en dors 
te stil.

GHAAP(KOP) K 3320 AB kyk NGAAP(KOP) in TH A** 887

Op moderne kaarte nou gespel “Ghaapkop", bv. Topografiese recks 1973 
vel 3320 Ladismith.

GHAAP(KOPPE) K 3022 CC

Opmeting 1964 “Ghaapkoppe, 10 myl [16 km] noordwes van Carnarvon. 
Vermoedelik na 'n plantsoort (vetplant) genoem..."

Regoor, weer 16 km van Carnarvon af maar nou noordoostelik, le ’n 
“Gifkloof” , en op DA 'n "Gifkop", sodat Ghaapkoppe wel op dieselfde 
manier verklaar moet word as GHAAP(KOP) 3020 AB, alwaar. en om die
selfde rede, nl. dat die gifplante daar in die onmiddellike omgewing aange-
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tref is. Presies watter plant hier bedoel word, kan ons nie vasstel nie. Wat 
wel opval, is dat die voorkoms daarvan so dikwels verbind word met ’n 
kop of rant as habitat.

GHABOE(KOP) K 2917 BC

Nelson WA 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Ghaboekop 
(Hottentotnaam) beteken Kamberoo, wat op die koppie groei” .

Blykbaar is Ghaboekop op die plaas Kamnap. Die plantnaam ghaboe kom 
nie in Smith CA 1966 CNSAP voor nie, ook nie as alternatiewe naam vir 
kamb(a)ro nie. SJ Engelbrecht noem dit in sy artikel in Hg 29 Mei 1925 op 
bl. 30 soos volg: “ Igaboe = kambro. Die woord word meestal net deur 
Hottentotte gebruik wat Afrikaans praat” . Dit is die benaming vir 'n dik, 
waterhoudende veldwortel, bepaaldelik van die Fockea undulata, vgl. die 
woorde ghaboe en kaboe in WAT.

GHA(KOP) K 2921 BB

Opmeting 1965 “Ghakop, dist. Kenhardt, 46 myl [74 km] noordoos van die 
dorp, ’n Kop".

Die generiese -kop is natuurlik Afrikaans, die spesifieke Gha- is soos 
Nama !ga- [!gha-] = “das Gift” (Kr.-R. 1969 NW 87), ook “gifboom” , en 
dan meer bepaaldelik die Hyaenanche globosa. Vir ligging en bespreking 
van die grondwoord lees KA(BOOM) in hierdie deel. Die “Gifboomkop".

GHANSIES K 2721 AC

Topo-kadastrale reeks 1962 vel 2720 Abiekwasputs “Ghansies".

“Ghansies” is plaas nr 70 (?), distrik Gordonia. Aan sy noordekant en 
aangrensend is plaas “Elandspan” nr (69) 10445/1956, en daarop is die pan 
“Elandspan” met ’n waterbron, vgl. die ooreenstemmende Topografiese 
kaart 1968. Eland is in Nama !kani [Ikhanni] (Rust 1960 DNW 17). in Ou- 
Kaaps is dit o.a. t’ganna en t’gann, wat klankmatig met die lid Ghan- van 
die naam Ghansies ooreenstem. Gan- vir “eland”, waar g- en k- mekaar 
afwissel (TH A* 42 by 5 A 3), vind ons ook in name soos GANTOUW, 
vgl. TH A* 373. Die slotlid -sies van die naam Ghansies is die lokatiefmor- 
feem soos Nama -se-s, die slot -s fern. sing, se hier dat dit ’n waterbron is, 
nl. die fontein in Elandspan. Geografies en taalkundig lyk dit moontlik dat 
die Khoekhoense naam Ghansies primer op die fontein en pan geslaan het 
en dat by onderverdeling die naam in vertaalde vorm as Elandspan oorge- 
dra is op die noordelike deel. Die suidelike plaas het die naam Ghansies 
behou.
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GHA(PUNT) K 3020 CD

Opmeting 1963 “Ghapunt, dist. Calvinia, 52 myl [84 km] noordoos van 
dorp. Naam van rante” .

Vgl. GHAAP(KOP) vir bewyse van die veelvuldige voorkoms van gifplante 
in hierdie graadvierkant volgens plekname, en GHA(KOP) 2921 vir be- 
spreking. Vir topografiese besonderhede vgl. S.A.-reeks 1975 vel 3020 CD 
Sakrivier.

GHAROE, TGHAROE K 2917 DA (en ook elders)

Kotze PJ 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Tgharoe. Hotnots- 
woord. Klipgat met twee openings” .

Naam van ’n klipgat op plaas Nigranroep wat die Namawoord daarvoor 
bevat, nl. van ||garu- = “tiefe Naturzisterne...vom abstromenden Regen- 
wasser als Becken in steile exponierte Neigungsflachen hoherer Felskuppen 
gehohlt, oder in tiefen Spalten des zerkliifteten Gesteins als Wasserfange 
vorgebildet...” (Schultze 1904-5 ANUK 162). dus ’n soort van (waterhou- 
dende) “sak” in die klipformasie. Sulke Watergate in klip word orals hier 
aangetref en op Khoekhoens benoem: eintlik het gharoe in die taal van die 
Blankes oorgegaan. Die T- vooraan in die optekening wil die suigkonso- 
nant verteenwoordig.

[ 11 Garub]

GHARROIES K 2817 CD

Opmeting 1955 “Xarroies op 2817 CD. Naam is oud. Uit Nama. Werf en 
watergat. Betekenis is glo ‘Tierkloof’. Gelee op Kroongrond. Inligting 
van Blankes in die gebied wat Nama ken” .

PNK besluit om te spel “Gharroies” . Die eerste lid is soos Nama |garu- =
“Tiger, Leopard” (Rust 1960 DNW 61), met lokatiewe suffiks plus -s van
die vr. ekv., hier as aanduiding van ’n naam vir ’n werf en watergat daar.
Die werf le op die plaas Korridor nr 21, suidoostelik van Eksteenfontein in
die Richtersveld.

+ GHAUB S 2518 DD

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “Ghaub is ‘hy loop’, en Ghaub is ’n ‘klein berg’, [’n Ander stem:] 
“Dit is ‘Wegkruip, wegkruipplek'.”

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Ghaub, dit is
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maar !ghaub, dit is ‘wildehond’. Daar was baie wildehonde daar. Die 
plek het 'n fontein gehad. Die wildehonde het daar kom drink en toe 
het die mense gesien dat daar water is".

Hierdie keer is Nama-moedertaliges ondervra, spansgewys, en weer loop 
die verklarings uiteen, soos by die segsliede wie se verklarings in TH A* 
393-4 opgeneem is. Dit is heel duidelik dat daar maar weer klankassosiatief 
gesoek word, bv. by Nama !gao- [!gau-] = “am Fuss (des Berges)” (Kr.-R. 
1969 NW 91), gou [gau] = “sich verstecken" (Kr.-R. 112), !gou- = "der 
wilde Hund” (Kr.-R. 129), telkens in die Rynse spelling gegee. Die ver
klaring van die naam met “Wegkruipplek” of “Skuilplek” kom vir gelyk- 
namige plekke elders ook voor en is 'n sterk aanspraakmaker. Vgl. o.a. 
GAUS 2219. Wat nou nodig is, is gegewens buite die klankbousel om, en 
dit ontbreek nog, nl. vir hierdie Ghaub, plaas nr 186. wat 20 km noordwes 
van Koes af le en aan al die lede van mnr Arndt se span persoonlik 
bekend is.

GHAUB, GHAUB(WEST) S 1917 BD en BC

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Ons 
se 11 Ghaub. Dit is ’n plaas, en daar is ’n groot gat wat die mense kan 
daar ingaan, maar nie ver nie, met seep en wasgoed en al daarso. Groot 
gat in die rots” .

Die plaas Ghaub (spelling soos op SWA-reeks 1976 vel 1916 Tsumeb) is nr 
47, suid daarvan le “Gauss” nr 46, sodat naam en nommers ’n verband 
aantoon. Ghaub West 590 is "n onderverdeling van 47. Die hoofdeel het 
wel dieselfde verklaring. Dit geld ongetwyfeld ook van “Gaub Pad” nr 759 
waaroor die teerpad van Otavi af na Tsumeb gaan. Gaub Pad le suidweste- 
lik van Ghaub en G. West. Ons informante spreek die naam van nrs 47pn 
590 uit met ’n laterale slag. Dr Hartmann 1904 kaart skryf dit daarsonder, 
hy noem dit ’n “Missions Farm” met ’n groot fontein. Dog direk oostelik 
daarvan is daar ’n “Tal van ||Ghaub” , dus met laterale slag, soos by mnr 
Xaregeb se span. Indien die naam met die grot te doen het, soos ons hulle 
aanwysing verstaan, dan is daar moontlik te dink aan Nama 11hoa-b = 
“Felsenhohle” (Rust 1960 DNW 21) eerder as aan !hau-b = “Felsbank” , 
en wel omdat laasgenoemde nie ’n laterale slag het nie, maar 'n serebrale, 
hoewel dit andersins nader aan die uitspraak van Ghaub staan.

[ 11 Gaub]

GHOB1B S 1917 DB

Hartmann 1904 kaart “ 11Ghobib. (Otjihaenene)” , “Putse” . Sprigade-
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Moisei 1904 Kriegsk dieselfde, net sonder die suigkonsonant.
Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ 11Gho = begraben, -bib ist Ortschaft” .

Die Khoekhoense naam was die hoofnaam omstreeks 1900, die Herero- 
naam was die alternatiewe naam, maar dit het uiteindelik die teenstander 
verdring. Op die kaart DSWA-reeks 1912 kom nog net die Hereronaam 
voor. 11Ghobib het gele aan die “alte Wagen Pad” , suidwes van Grootfon- 
tein. Geen ander aanduiding is daar nie behalwe die klankbousel, met die 
korrekte suigkonsonant daarby, en daarvolgens meen mnr Krenz dat dit 
moontlik “Begraafplek” kan beteken, soos Nama 11kho = begrawe (Kr.-R. 
1969 NW 243). 'n Ander moontlikheid is “Bulplek” , Nama ||go-b (Kr.-R. 
121). Volgens prof. O. Kohler beteken die Hereronaam die "Platz, der 
nicht gefirllt wird” , 'n verklaring wat ons nie met die Khoekhoense naam 
help nie. Hartmann en die Kriegskarte plaas die plek op 1918 CA, die 
moderne kaarte op 1917 DB, sodat daar by die eersgenoemdes 'n klein 
miswysing was.

[ 11 Gobeb]

GHOBIS S 1917 DC

Hartmann 1904 kaart “ IGhobis” , puts. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Ghobis” , bron.

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “ !Gho ist briillen".

Die naam kom nie meer op jonger beskikbare kaarte voor nie. Die puts/ 
bron aan die ou trekpad was ongeveer waar Okosondumbe nr 500 vandag 
le, suidoostelik van Otavi. Mnr Krenz ag as n moontlikheid die “Plek 
waar daar gebrul word” , bv. deur leeus of beeste, afgelei van Nama !gho 
= brul, en -bi- wat se dat dit 'n pleknaani is, bepaaldelik van 'n bron hier, 
aangedui deur die -s van die fern. sing, ’n Ander moontlikheid is die “Plek 
(-s hier vir die bron) waar ’n trassiebos (!go- in Nama, vir die Acacia hebe- 
clada) staan” . Miskien is die waarskynlikste verklaring tog weer die van 
“Kalkfontein", vgl. GOBIS 1918 AB vir die bespreking.

[IGobes]

GHO(BOOM) K 3219 AA

Opmeting 1962 “Ghoboom, distrik Clanwilliam, 13 myl [21 km] oossuidoos 
van dorp. Streeknaam. Ghoboom is 'n soort boom wat daar gestaan 
het...”

Volgens gegewens gelee aan die oostelike hange van die Krakadouberge, 
by Heuningvlei (vgl. S.A.-reeks 1966 vel 3219 AA Pakhuis). Die ghoboom 
is, na ons meen, die Acacia hebeclada en nie die Brabejum stellatifolium
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nie, vgl. Wiss HJ 1973-4 Botanische Mitt 7 s.v. !go, die trassiebos. “Tras- 
siebos/boom".

GHOENAtKLOOF), GHOENA(KOP) K 3324 CB

Opmeting 1957 "Ghoenakloof, kloof 18 myl [29 km] suid van Steytler- 
ville” . Dieselfde ligging vir "Ghoenakop” .

Die ghoena(vy) is die naam van die Carpobrotus edulis (Smith 1966 
CNSAP 227) wat baie volksname het, o.a. die van hottentotsvy. Die twee 
plekke, die kloof en die kop, wat albei na die ghoena vernoem is, le in die 
Baviaanskloofberge.

GHOENIE(BOSRIVIER) K 3321 BD

Opmeting 1955 “Ghoeniebosrivier, 'n rivier 12 myl [19 km] noordoos van 
Calitzdorp".

Dit is ook so ingeteken op o.a. die Topografiese reeks 1973 vel 3320 Ladi- 
smith; die loop word goed weergegee op die S.A.-reeks 1971 skaal 1:50 
000. Ghoeniebosrivier water uit in Nelsrivier wat op sy beurt 'n sytak is, 
nl. van die Gamka. Die grondwoord is die naam vir die Rhus undulata, 
ons tref die’ naam gewoonlik aan as koenie, ook as bestanddeel van ver- 
skeie plekname, vgl. die Naamlys. Kyk verder Smith 1966 CNSAP 582 vir 
sy ander volksname en 463 vir ’n beskrywing en gebruik daarvan.

GHOEROE(RIF), TGHOEROE(RIE) en -HOOG K 2917 DA

Kotze PJ 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof "Die plaas [Nigra- 
moep] bestaan uit twee soorte veld...wat deur 'n Tghoeroe(kwartsiet)rif 
geskei word van sanderige veld en lande...”

Die kwartsietrif sal die westelike gedeelte wees, aan die oostelike gedeelte 
le immers die slingerende Skaaprivier. “Tghoeroe” is die segsman se spel
ling van wat tans in Nama geskryf word as 11guru- = "Quarz” (Rust 1960 
DNW 39). ’n Opdringerige vraag is dit: plaas “Witberg’s Kloof" nr 186 kry 
sy naam ongetwyfeld van hierdie kwartsrif, is dit nie ook maar ‘n vertaalde 
naam nie? Op dieselfde plaas Nigramoep is nog ’n "Tghoeroehoog”, vol
gens ons segsman, ’n plek "waar die pad oor die hoogte gaan en waar baie 
wit klippies is...” (hy skryf “hoog”, soos die Namakwalanders oor die alge- 
meen se vir wat in standaard-Afrikaans “’n hoogte" is). Dit is dieselfde 
woord 11guru- = kwartsklip. Die T- stel die suigklap voor.

[| | Gurus]
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GHOGGAB S 2618 CC

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Ons se 
!Goxab, dit is transiebos. Dis net oor daardie transiebos dat hy daardie 
naam gekry het. Daardie plek op na Stampriet toe, daardie plek is ook 
genoem na dieselfde bos [verstaan: Gochas.]"

Ghoggab is plaas nr 127, distrik Keetmanshoop, gelee aan albei oewers 
van Lowenrivier en suid van Keetmanshoop. Die Afrikaanse volksnaam 
transiebos (ook: trassiebos) word hier gebruik vir die Acacia hebeclada 
(Smith 1966 CNSAP 567), in Nama is dit bekend as die !gho-bos (ook 
bewaar in die dorpsnaam GOCHAS alwaar). Die -ga- is soos Nama -xa- = 
baie, volop aan, nl. aan baie transiebosse. Die ml. ekv. genusteken -b is 
hier waarskynlik vir ’n spruit of loop van die Lowenrivier op die plaas, of 
vir ’n plaaslike segment van die rivier.

[IGoxab**]

GHOKUMS(KLOOF) K 3421 BA

Opmeting 1972 “Ghokkomskloof, ou naam van 'n bergkloof 7 myl [11 km] 
oos van Albertinia. Genoem na ’n soort hotnotsvy” .

Die bergkloof (op S.A.-reeks 1973 skaal 1:50 000 vel 3421 BA Albertinia 
ingeskryf as “Ghokumskloof') le tussen Dikberg en Wingerd se Berg, dit 
loop in Diepkloof wat die Gouritsrivier van die weste uit bereik. Die naam 
(wat baie wisselspellinge het) is uit Khoekhoens afkomstig en geld die Car- 
pobrotus deliciosus, met ’n groot geel eetbare vrug, ook medisinaal ge
bruik, 'n plant wat in die gebied van Riversdale inheems is (kyk verder 
Smith 1966 CNSAP 227 en WAT 3 s.v.)

GHWAAP(BERG), GHWAAP(SEBERG) kyk GUAAP(VLAKTE)

GHWARRIEGA(RIVIER) kyk DWARRIEGA(RIVIER)

G1EMIE (SE LAAGTE) K 3321 BD

Opmeting 1964 “Giemie se Laagte, spruit 16 myl [26 km] noordoos van 
Calitzdorp. Ou Hottentotse naam. Daar groei baie giemie (soort plante- 
groei) in hierdie spruit. Op plaas Kruisrivier” .

Ons kon die plantsoort nie identifiseer nie. Smith en WAT bevat die naam 
in hierdie vorm ook nie. Ons neem voorlopig aan dat die woord uit 
Khoekhoens mag stam. Of is die grondwoord miskien 'n vervorming van 
die botaniese naam vir die suurpruim, t.w. van Ximenia sp.?
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[GIFKOP] kyk KADIES(BERG)

GINAS S 2516 CB

Swartbooi K 1974 Kantoorbode (Bethanien) Gesprek “Ginas, dit is =FEias, 
dit is die borne daardie. Dit is die plek waar ons daardie borne het” . 

Pieter HN 1977 Sersant Gesprek “ |Ginas, dit is ’n vlieg, omdat daar vliee 
op die plek is” .

Ginas is die naam van plaas nr 20, noordwes van Helmeringhausen. Die 
eerste segsman verbind die naam met ’n boom wat ons nie goed kan tuis- 
bring nie (tog nie die =t=nina- vir die pypbossie, ’n Montinia sp. nie, bloot 
afgaande op die klapk?). Die tweede segsman, ’n Kleurling wat ook met 
die streek bekend is, verbind dit met Nama |gina- = “die Fliege” (Rust 
1960 DNW 22). Meer inligting is nodig.

GIRIGUHOAS S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “ |Girigu-1 |hoas, Myl 7 
langs die ou pyplyn van Walvisbaai na Rooibank. ‘Jakkalshoek’. (Vgl. 
Kroenlein 1889 Wortschatz 170)” .

|Girigu beteken “jakkalse” , dit is die ml. mv. (uitgedruk met -gu) van 
jgiri-. Die ||hoa- beteken “hoek” (kyk Kr.-R. 1959 NW 188), gevolg deur 
die -s van die vr. ekv.

-I- GIRINARIS S 2616 DA (ou naam van Schakalskuppe en Jakkalskop)

Snewe F 1977 Hoofevangelis Gesprek “Schakalskuppe se naam by ons is 
| Giri- =1= naris” .

Rust Fr s.j. ms Bahnstationen “Schakalskuppe — |Giri- =Fnaris” .

Hierdie naam is alreeds bespreek in TH A* 419 n.a.v. Schultze 1904-5 
ANUK 155 se opgawe ( +  naris = eiland; |girib = jakkals). Daar is nou 
drie plekke met die (gedeeltelik) vertaalde naam, die plaas Schakalskuppe 
nr 18, die westelike en groter buurplaas Jakkalskop nr 130, en daarop die 
stasie Schakalskuppe by die fontein. Die naam Girinaris is klaarblyklik die 
oudste. Dit is deur hoofevangelis Snewe (deur ons in hoe ouderdom in Fii- 
deritzbucht besoek) genoem as 'n geval waar die ou name vertaal is. Die 
ou naam is egter nog bekend, ook so deur pastor Rust gehoor. Miskien is 
die verloop die volgende: Die Namas het die buurt die Girinaris genoem. 
Die hooftaal na en naas Nama onder hulle was Afrikaans, en Schultze 
1904-5 vermeld dat Girinaris toe reeds veral bekend was as “Jakaalskopje” 
(let op die -kopje). In die Duitse tyd is die plaas toe in ’n Duitse vorm ge-

327



registreer, en later by onderverdeling het die jongste naam Afrikaans gebly 
(nie “.geword” nie!) “Jakkalseiland" is egter die letterlike vertaling, 'n plek 
waar jakkalse voorgekom het, en by die “vertaling” as Jakkalskop(pie) is 
die element “jakkals” behou. en die lokalisering verplaas na die kop(pie). 
Die uitgang -s laat vermoed dat die beginpunt die fontein was wat vandag 
nog by die stasie gelee is, kyk SWA-reeks 1968 vel 2616 Bethanien.

[|Giri=bnaris**]

[GLADKOP] kyk KANUS 

GNOOI(PUNT) K 2919 AB

Opmeting 1971 “Gnooipunt, dist. Kenhardt, 10 km noord van Pofadder. 
Die punt van die berg. Uit Nama. So genoem vanwee die baie gnooi- 
bosse wat daar aangetref word” .

Die bergpunt le op die plaas Kabas nr 141 en aan die pad van Pofadder na 
Onseepkans. Die !noe- of hakiesdoring (Acacia mellifera) word hier gespel 
met 'n g- vir die tongslag, en origens is dit soos dit in Afrikaans oorgegaan 
het. Kyk verder oor die naam onder NOOI... in TH A** 904.

GNUENA K 3327 AA

Topo-kadastrale reeks 1965 vel 3326 East London “Gnuena” .

Op die plaas “Gousha Poort” nr Ped. Q. 22-25, dist. Peddie, mond die 
“Gnuena” in die “Blue River” uit wat vanuit die noordooste vloei. Onge
veer 'n kilometer ten suidweste van die samevloeiing water die Blue River 
uit in die Groot-Visrivier. Op die Topografiese reeks 1968 vel 3326 Gra- 
hamslown word die Blue River aangegee as die “Gqora” en die Gnuena as 
“Paradise River” . Is daar moontlik 'n verband tussen “Gnuena" en “Blue 
River” , bv. dat “Gnue-” soos Nama ^hoa = "blau" (Rust 1960 DNW 11) 
is, met “-na” soos Nama !a- = rivier, “Fluss” (Rust 22)? Of is ’n verband 
te vind tussen “Gnuena” en |nanu- = hemel, in Ou-Kaaps “noonop”, 
“nanoop” , ens., (Hott. 300), = “Paradise River”?

GOAAB S 2618 DD

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “Dit is +Goa-!ab, natuurlik met klei te doene, ‘Kleirivier’.”

Goa-ab (met hierdie koppelteken verskyn die naam op amptelike kaarte) is 
plaas nr 64, dit le suidoos van Keetmanshoop. en in daardie distrik. Van
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links na regs le die drie plase “Donkermodder” nr 60, “Goa-ab” nr 64, en 
“Sandmodder” nr 73. Met sy ligging tussen twee plase elkeen met ’n kom
ponent “-modder” , is dit seker dat ook die lid Goa- inderdaad is soos by 
mnr Apriels en sy span, bekend met hierdie plekke, d.w.s. Goa- is soos 
Nama =bgoa- = modder, klei. Ons betwyfel egter ons segsmanne se -!a-b 
= rivier en glo eerder dat die slotkomponent verstaan moet word as -ab = 
“Loch (allg.)” by Rust 1960 DNW 39, dus “Moddergat” . Ons sien hier 
geen rivier ingeteken op die kaart van die SWA-reeks 1968 vel 2618 Keet
manshoop nie. Terloops, dit sal ons nie verbaas as ook die genoemde 
buurplase weerskante, nl. Donkermodder en Sandmodder, vertaalde name 
uit Khoekhoens is nie.

GOAAP (POINT) kyk GOEWAAP. .

GOAB S 1917 CA

Hartmann 1904 kaart “Okohuma (IGoab)” . DSWA-reeks 1912 Blatt 11 
Outjo-Tsumeb “Goab (Okohuna)” .

Vandag die plaas “Goab" nr 429, noordwes van Otavi. In Hartmann se tyd 
was Goab van die twee name die alternatiewe naam, op die kaart van 1912 
was hy die eerste van die tweeling, en in die jongste kaarte het Okohuma 
en Okohuna verdwyn en die veld gelaat aan Goab. 'n naam waarvan die 
suigmedeklinker vir ons deur dr Hartmann bewaar is en waarmee Hart
mann die betekenis ook gee, gerugsteun deur die feit dat die plaas le net 
waar mens deur die poort tussen die berge uitkom na die suide toe. Bo- 
wendien is daar die plaa^ Goabpforte nr 56 wat die hele kloof inneem en 
wat noordelik grens aan ons Goab. Die -pforte of kloof gee die pad deur 
die berg aan met die Gabusberg aan die oostelike kant. !Goa-b = “die 
Schlucht” (Kr.-R. 1969 NW 125), die poort of dal, beter: die “kloof” .

[IGoab**]

+ GOAB S 2219 DC

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “Goab is =t=Goab, =t=Koab, 
dit is die kooi wat aanmekaar gewerk is. Hierdie bokkooi wat so gebrei 
is, hy word gebrei en dan word hy aanmekaar gewerk”.

Goab is plaas nr 363, suidoos van Gobabis. Ons het die naam bespreek in 
TH A* 422 as synde “Olifantsplek”, maar mnr Kariseb se olifant is 
+  khoab, en kooi is =t=goab of =t=khoab. In Kr.-R. 1969 NW 132 word hier
die begrip onder =t=goab so weergegee "Bettvorleger (aus Schaf- oder Zie- 
genfellen)” .
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GOABIBGOUS S 2316 BD

Topografiese reeks 1974 vel 2316 Rehoboth “Goabibgous” .

“Goabibgous" is plaas nr 328, suidwes van Rehoboth gelee. Daaroor loop 
van wes na oos die nie-standhoudende “Swartmodderriver" wat suidoos 
van Rehoboth by die Oanob aansluit. Dit lyk asof daar ’n topografiese en 
semantiese verband kan wees tussen Goabibgous en Swartmodderrivier. 
Modder is in Nama =t=goa- (Rust 1960 DNW 53) wat goed met die eerste 
lid van die naam Goabib ooreenstem. Die tweede lid, -bi-, is ’n lokatief- 
morfeem, die slot -b masc. sing, is gewoon om riviere aan te dui. Die lid 
-gous van die naam is dan miskien soos Nama !gaos = inloop, vgl. bv. 
TSUBGAOS in TH A** 1062.

GOABIS S 1918 AC

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek 
“Goabis is die plaas van mnr Henning. Dit is Koabis, dit beteken 
‘Eer’.”

Hier word gepraat oor Goabis, plaas nr 776, eienaar J Henning, en gelee 
noord van Grootfontein, in die distrik. “Eer" is in Nama !goab (Rust 1960 
DNW 16), maar aangesien ons segsliede nie die klapklank of nasaal laat 
hoor nie, is eerder te dink aan Nama goa = “preisen, loben" (Rust 48), 
“Plek waar geprys/geloof word", in die huidige ortografie Koabis, met die 
morfeem -bi- as plekbenoemer.

GOABOSOAB S 2416 BD

BSWA-reeks 1910 Blatt 20 Maltahohe “F(arm) Goabosoab” en op latere 
kaarte.

Folscher BHT 1978 Sersant Brief “Die betekenis van die plaas Goabosoab 
is: ‘Akkedis se kind’. Die naam is deur die Basters aan die plaas gegee. 
In Nama word die naam egter anders gespel: =t=Nowob-6ab, wat dan 
dieselfde betekenis het” .

Dit is die naam van plaas nr 164, dist. Maltahohe, noordelik van die dorp. 
Die akkedis, en wel die swarte, word in Kr.-R. 1969 NW 302 in Nama 
aangegee as =bnowos, daarnaas =knowo-|aub. Daar is nog fonetiese be- 
weeglikheid wat opval. Dat -b- (goa-b-o) en -w- (no-w-o) wissel, is gewoon 
(vgl. TH A* 5 B 1 43), minder gewoon maar tog bestaanbaar is die wisse
ling -g- van G-oa- en -n-in +N-o(w)-. Grondslag is dan Nama 4=Nowos- 
oab, leunende op sersant Folscher vir die betekenis en die vorm met die 
slotlid -oab = kind.

330



GOAB(PFORTE) S 1917 CA

Vir die verklaring kyk GOAB 1917 CA waar die betekenis van Goab aang- 
egee is as “Kloof(plek)” . Goabpforte se ongeveer dieselfde in twee tale, in 
Nama Igoab = poort (tussen die berge deur, met die Gabusberg aan die 
oostekant), en in Duits -Pforte = poort. Die plaas Goabpforte nr 56 neem 
die hele poort in.

GOACHABIS S 2217 AD (of CB)

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Goachabis” , bron in die Seeisrivier.

Hierdie naam kom ons nie meer tee op die ander beskikbare kaarte nie, 
ook nie op die betrokke kaarte op skaal 1:50 000 nie, d.w.s. nie op 2217 
CB Bismarckberge van 1977 nie. Die bron aan die ou uitspanning het gele 
tussen Kappsfarm en Ondekaremba, suid van die huidige Neudamm. Die 
verklaring is wel die “Modderryke plek” , met die -s van die fern. sing, hier 
as aanduiding van ’n bronnaam, die -bi- as lokatiewe suffiks, die -cha- is 
soos Nama -xa- waarmee hoeveelheid of omvang aangedui word, soveel as 
“ryk aan, volop aan” , en die Goa- soos Nama =f=goa- = “angefeuchteter 
Lehm, 'klei', Mortel" (Kr.-R. 1969 NW 132). Boois J 1979 Taalassistent 
Aantekening wys daarop dat Goachabis moontlik ’n sametrekking kan 
wees van +Goaxa-aibes: “Plek waar daar baie modder is” , maar sonder ’n 
klap vooraan mag dit ook wees “Goaxa-aibes, saamgetrek tot Goaxabes, 
'Plek waar daar baie skuim (goa-) is’.”

GOACHNAB S 2616 BD +

SWA-reeks 1968 vel 261f( Bethanien "Goachnab” vir die rivier wat wes 
van Bethanien verby sy loop het na die Konkieprivier. Dit beteken “Werp- 
spiesrivier” , kyk in TH A** 991-992. Hier word die naam afsonderlik 
genoem om die aandag te vestig op vormveranderings van die naam. Alex
ander 1837 spel dit nog Quahanap, by Grundemann 1869 en Hahn 1879 
kom dit nie voor nie, die Kriegskarte 1904 sluit aan by Alexander en spel 
dit “Kwahanab (Goachanab)” , sodat die gedeelte -ha- as byvorm opduik in 
die -cha- waardeur afwykende verklarings moontlik word. Die byvorm ver- 
skyn as die enigste in die DSWA-reeks 1911: “Goachanab-Riv.” Ook hier
die vorm kom in die aangehaalde reeks van die SWA-kaarte 1968 nou voor 
as “Goachnab” , sodat die wanvormigheid toeneem.

+ GOAGEIS S 2818 DB (nou Arus, ook Arus(rivier))

Die geval is bespreek in TH A* 428. Die eerste lid is seker =hgoa- = 
modder, klei, die tweede lid is onseker, miskien soos =bkei- vir “glans,
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blinking” (Kr.-R. 1969 NW 236). die "Bron (die -s van die fern. sing, kan 
dit aandui) waar die modder blink/glinster” . Hoe ook al, daardie ou naam 
het plek gemaak vir 'n ander Khoekhoense naam Arus, plaas nr 111. Op 
ou kaarte verskyn net die een naam Goageis alleen tot ongeveer 1900 wan- 
neer dit dan eers die tweede plek inneem na Arus, so op die Kriegskarte 
van 1904, en daarna vind ons net Arus, die “Bron by die aru-bome”, kyk 
ARUS in TH A* 222. Hierdie paragraaf is bedoel as aanvulling daarby. 
Daar word nog gemeld dat volgens vel 2818 DB Tantalite Valley van 1978 
skaal 1:50 000 deur Arus ’n droe loop gaan met die naam “Arusrivier” . 
Die ou bron was wel hierin gelee.

GOAGOROBAOS S 1913 BD

Hartmann G 1904 kaart “ ||Goagoroba-||os (=1= Hamigoroba-||os)” . Spri
gade-Moisel 1904 Kriegsk “Goagorobaos (Hamigorobaos)” . DSWA- 
reeks 1912 Blatt 9 Zessfontein “Goagorobaos” .

Die fontein le suidoos van Sesfontein, aan die Hoanibrivier, in 'n streek 
wat toe geheet het “Reservat der Toppnaar Hottentotten” . Op jonger 
kaarte vind ons hierdie naam nie meer terug nie. Die slotdeel ||o- is wel 
soos Nama vir “dood". Die wisselnaam met inset =t=Hami- teenoor ons 
11Goa- maak dit seker dat die middeldeel -goroba- is (bv. in die betekenis 
van “hy het geword”), of anders gestel, die eerste lid is nie ||goago- of so 
iets nie. Met die verklaring is ons nog in verleentheid.

[| |Goagoroba| |os]

GOAMUS S 2518 A A

Opmeting 1951 “Goamus was vroeer een van die spogplase van kapt. Hen
drik Witbooi. Op die plaas was ’n fontein net onderkant die Kalkrand 
waar die woonhuis nou staan. Die fontein het 'n opening gehad van 
ongeveer 4 duim in deursny; die water het daaruit gespuit met ’n fors 
wat skuim gemaak het. Die naam beteken ‘Skuimoog’. Later (datum 
onbekend) het daar ’n Duitser gewoon wat die opening groter wou 
maak en dit met dinamiet oopgeskiet het. Die gevolg is dat die water 
nie meer uitspuit nie, maar dit loop nog uit. Krisjan Vryer, ’n Hotten- 
tot-predikant, het die inligting verstrek”. Uit die begeleidende brief van 
konstabel FP Naude.

Oor ligging ens. vgl. GOAMUS in TH A* 429-30.
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GOANGIBGAOS S 2718 AB

Hahn Th 1879 kaart “ ||Goa-|gib-!gaos” . Veillet s.j. kaart “Goagibgaos” . 
Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Goangibgaos” .

Die naam kom nie meer op moderne kaarte voor nie. Dit was die naam 
van ’n drinkplek daar waar die Konkiep deur die Visrivier ontvang word. 
Die lid -!gao- = inlooppunt, by !gao = onder, gesubstantiveer tot o.a. die 
“fondament” , “benededeel” of ‘‘onderbou”, ens., nl. waar die Konkiep in- 
stroom. Vir die betekenis van Konkiep, gevorm uit 11Goa-1geb, kyk in TH 
A* 427-8 s.v. GOAGEB.

[||Goa|geb!gaos]

GOANGOES K 2917 BB (Namanaam van Kinderle)

Laidler PW 1927 Man 148 “Kinderlay, near Steinkopf. has a Nama name, 
so far not recovered. About fifty years ago the Hottentots went to the 
Mission church at Steinkopf. The Bushmen raided their kraal during 
their absence and murdered all the women and children. On their 
return, the men found the children’s corpses lying around, hence ‘chil
dren lie around’.”

Meyer G 1951 Afr. Heimatkalender 83 “Ein Zeuge fur die Buschmann- 
Gefahr jener Zeit ist auch die Farm ‘Kinderle’, ungefahr eine Stunde 
nordostlich von Steinkopf. Bei dieser Farm wird noch das Grab gezeigt, 
worin eine ganze Kinder-Schar begraben liegt. Nach dem Bericht, den 
die Hottentotten geben, hat da eine ganze Zahl ihres Volkes gewohnt. 
Eines guten Tages, als all die alteren Menschen nach Byzondermeid ge- 
gangen waren, um bei einem durchreisenden Handler Tabak zu kaufen, 
wurden ihre Hiitten durch eine Buschmann-Bende iiberfallen und alle 
Kinder ermordet (man beh&uptet, es seien 32 gewesen). Die Buschman- 
ner haben die Leichen schrecklich verstummelt und dann unter Decken 
versteckt. Als die Eltern abends zuriickkamen — was mussten sie sehen! 
Da lagen ihre Kinder tot und in ihrem Blute. Von jener Zeit an nannten 
sie die Farm: !Goan!!Goes, auf Afrikaans: Kinderle” .

Dr Sigrid Schmidt (Hildesheim. Duitsland) het ons aandag gevestig op die 
melding van eerw. Meyer, tot aan sy aftrede sendeling in Steinkopf. Die 
hooffeite in die twee aanhalings stem goed ooreen, al is daar, soos te ver- 
wagte is na die lang tydsverloop, kleiner afwykings op ondergeskikte 
punte. Die suigkonsonante by Meyer is as setfoute te sien, die ! moet wees 
die |, die opgawe dus te lees as |Goan-|(goes, by |goa-n (pi. comm, by 
|goa- = kind) en 11goe = “liegen” (Rust 1960 DNW 39), met die lokative- 
rende -s. Kinderle is die letterlike vertaling van die ou Namanaam. In sy 
Afrikaanse vorm was dit ook die naam van ’n plaas gewees, maar nou le
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dit ingelyf in die Steinkopf-kompleks. Op die kaart 2917 BB Jakkalswater 
van die reeks Suid-Afrika 1:50 000 1970 kom die naam “Kinderle” nog 
voor aan die suidwestelike hange van Kabinaberg, na aan die teerpad van 
Springbok na die noorde, net wes van die pad. Meer geskiedkundige gege- 
wens sal uit die sendelingversiae van Steinkopf op te diep wees, maar dit 
raak nie ons opdrag aangaande die vasstelling van die betekenis nie.

[|Goan| |goes**]

GOANTAGAB S 2014 DB

Hartmann 1904 kaart “ |Goanta-=Fgab (Ondjombojahambeka)” , bron en 
rivier. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Goantagab (Onjombojaham- 
beka)” . Op latere kaarte verdwyn die Hereronaam.

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ |Goan = Kinder, auch Kleinvieh. =t=Gab = 
Eingang”.

In Hartmann se tyd was dit ’n puts aan die trekpad, waarskynlik genoem 
na die rivier. Die Goantagabrivier loop suidwestelik tot hy ontvang word 
deur die Ugabrivier. Daar was by die puts eens op 'n tyd ook 'n myn, in- 
geteken op die plaas “Goedgenoeg" nr 526 wat as plaasnaam die ou naam 
kon verdring het, kyk SWA-reeks 1971 vel 2014 Fransfontein. Alleen dr 
Hartmann gee die suigklapklanke aan, dit het mnr Krenz in aanmerking 
geneem vir sy verklaring. Sy verklaring sluit baie nou aan by die van 
pastor Moritz vir GOANTAGEISIS op 2314, vgl. TH A* 432. Nama |goan 
= “das Kleinvieh, Vieh iiberhaupt” (Kr.-R. 1969 NW 114), ook “kinders” , 
mv. by |goa-. =hGa-b kan ook beteken “der Bergkranz" of, soos ons meen 
dat dit hier die geval kan wees, “das Grabwasserloch, die ‘puts’ (im trock- 
enen Flussbett...)” (Kr.-R. 97). Moontlik lyk “Waterplek waar die 
(klein)vee suip” , of “Waterplek waar die kinders drink” , die patroonma- 
tigste verklarings, voorlopig altans, ook t.o.v. die topografie, volgens die 
hipsometriese tinte van die genoemde kaart van 1971. |Goanta +  gab was ’n 
bekende plek van die Swartboois.

[|Goanta=Fgab]

GOAOBTSAUB S [2115]

Kohler O 1959 Omaruru 44 “The few Khoi living in the Reserve when the 
population census was taken were at Okombahe itself, at !Gai-||nais, 
and at Goaob-tsaub...”

Die lid -tsaub =  bron. Die samestelling go-aob [ko-aob| is wel: ao-b = 
man, gespesitiseer as die iemand wat kan go [ko] = “sehen, hinblicken, 
beschauen” (Kr.-R. 1969 NW 109). “Opsiener” is gewoonlik kori-aob. Ons 
vind die bron onder hierdie naam nie op die gewone kaarte terug nie.
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GOAP(PUNT) kyk GOEWAAP

GOARIEP, GOARIEP(KOP) K 2817 CA

Opmeting s.j. “Goariep”, ’n kop. Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2816 
Alexander Bay “The Granite Boss or Goariepkop” . Ooreenstemmende 
Topografiese kaart 1974 “Goariep” , met landmetersbaken nr 50, in die 
Ploegberg en net bokant “Dolomite Peaks” en “The Black Hills” .

Die omgewing toon aan dat hierdie Goariep in ’n klipagtige gebied le 
waarvan sommige pieke en punte name dra soos “Dolomite Peaks” en 
“Black Hills” ; die of-naam van Goariep in die kadasterlys is juis ook “The 
Granite Boss” . Omstandigheidsgetuienis wil ons lei om die “boss” of kop 
(aangedui met die uitgang van die ml. ekv. -p, in die erkende ortografie 
-b) te verklaar met die Namawoord wat direk bevredig, taalkundig en in- 
houdelik, nl. |khoa- = “Steiniibersate Stelle” (Rust 1960 DNW 59). Die 
-ri(e)- is lokatiewe agtervoegsel. Die “Kop ( -p) is ’n plek (-rie-) wat met 
klip, waarskynlik granietklip, besaai (|khoa) is” . Die kh is, net soos die k-, 
dikwels waargeneem en geskryf as ’n g-, vandaar seker die uitspraak Goa
riep.

Tog meen ons dat daar ’n sterker saak uitgemaak kan word vir 
“Wildeperdrand”, waar “wildeperd” gelykstaan aan die kwagga [Equus 
guagga].

Die Sensuskaart van 1891 bevat die naam “Tn.Waggas Fontein” , die van 
Veillet s.j. “Tn.Waggas Flats” , wat almal korreleer met “Wildeperde- 
rand” , vgl. TH A** 1104. Hierdie “Tn.Waggas” (met die Tn. as aandui- 
ding van ’n suigklap) is o.i. bepaald die “kwaggas” . Of daar duidelik 
onderskei is tussen kwagga en sebra, weet ons in hierdie geval nie seker 
nie. Hoe ook al, Wildeperdrand le net suid van die Holgatrivier op 2817 
CA/CC, terwyl Goariep noordeliker le op 2817 CA. Goariep is ook ’n 
“berg” , dit kan ons al waarneem in die ml. ekv. -p wat veral se dat die 
pleknaam die van ’n rivier of ’n berg is. Die kop Goariep, met ’n landme
tersbaken daarop, het ’n helling aan die oostekant aan die voet waarvan ’n 
fontein is met die naam “Perdewater” . Ons verstaan dit as ’n verkorting 
van “Wildeperdewater” , of kortweg as “Kwaggafontein” . Nou is die inte
ressante dat die ou Khoekhoense naam vir die kwagga in hierdie wereld 
v-nou v-kouarep is, in moderne Nama (^n u  = swart) =bkouareb. Hierdie 
optekening is uit 1780-83, vgl. HOTT 365 en 529. Kouarep lyk darem ver- 
basend baie op Goariep uit juis hierdie omgewing, en dat die “Perdewa
ter” , of beter, soos ons meen, die “Kwaggawater” , nou juis aan die voet 
van die granietberg Goariep moet staan, lyk, alles tesaam geneem, te veel 
om ’n toevalligheid te wees. Ons meen dat Goariep as Kwaggaberg of
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“Kwaggarand" verstaan moet word. [Terloops kan gemeld word dat sebra 
in Nama !gore-b is, daarnaas dialekties ook !goare-b. Vgl. o.a. Rust 1960 
DNW 75 vir !gore-b.]

[IGoareb]

GOAROES S 2014 DA (nou Granietkop)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 51 “Granietkop nr 522. [Von al- 
tersher unter den Dama bekannt als] IGoaroes. Von Zebra Igoarob = 
Zebra” .

In Nama word sebra opgegee as Igore- (vgl. Rust 1960 DNW 75); moontlik 
het ons hier ’n wisseluitspraak van die begrip in Damara. Die uitgang -s 
(van die vr. ekv.) maak dit moontlik dat die beginpunt van die Khoek
hoense naam nie die kop was nie, maar die drink- of waterplek. Op ou be
skikbare kaarte kom Goaroes nie voor nie.

GOAS S 2014 DC

Hartmann 1904 kaart “ IGoas” , bron, op ander en later kaarte “Goas” . 
Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ IGoas = Vertiefung, Tal” .

Volgens dr Hartmann se opmeting (20° 46', 14° 43') korreleer hierdie Goas 
met die huidige plaas “Duineveld” nr 528, suidwes van Franzfontein. 
“Duin” is in Nama |gowa-, met dentale klap, terwyl Hartmann dit gehoor 
het met serebrale suigklap, as IGoas, wat beteken “Einsenkung...Schlucht” 
(Kr.-R. 1969 NW 125) as een van die moontlikhede, soos by mnr Krenz. 
Die dal tussen die duine sal wel met die naam bedoel wees, d.w.s. as ons 
die identifikasie aanvaar dat Hartmann se Goas en Duineveld in verband 
met mekaar te bring is.

+ GOASEB S 2318

Van der Bijl FP 1977 Boer Brief [geskryf om ’n verbetering aan te bring 
by wat verskyn het in TH A* 433] “Op Kameelpoort nr 26, 5 km suid 
van my plaas Hoaseb, was ’n winkel in 1947. Hulle wou ’n halte op Ka
meelpoort he vir die aflaai van vrag vir die winkel. Die halte is genoem 
‘Goaseb’. ‘Hoaseb', my plaas, en ‘Goaset’ klink so eenders dat dit ver- 
warring geskep het. Op my dringende versoek is die naam ‘Goaseb’ vir 
die halte toe verander, dit is nou ‘Mankjan’.”
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GOBABIS S 2218 BD

Kohler O 1959 Gobabis 16 “In 1845 sections of the Amraal Khoi and 
groups of the Mbanderu left Wesleyvale and settled at Gobabis. This 
place was known in olden times as Hoantabis, and there is little doubt 
that it represents a mispronunciation of the Nama name +  Khoan-dabes, 
‘elephants' (=t=khoan) lick (dabes)’. The Bergdama of Gobabis use the 
latter form to this day” .

Hanse SD e.a. 1977 Gesprek “ +  Khoan-dawis, Olifants-brakplek” . 
||Naobeb B 1977 Gesprek "Gobabis is die Plek van moles of stryery” . Ka- 

riseb E 1977 Oud-polisiesersant Gesprek “Gobabis beteken baie praat, 
rusie maak. Vroee jare het die Namas en die Herero's onder mekaar 
rusies gehad. =PKhoandabes is olifantbrak. Gobabis is die plek waar die 
mense rusie gemaak het. Die olifantnaam is apart. Toe ek my verstand 
gekry het, toe was die naam Gobabis, maar die ou mense het, voor die 
Blankes gekom het, die plek =1= Khoandabis genoem. Die plek het die 
twee name gehad. Hier voor die huidige Record Motors was die ou fon
tein gewees. Dit het afgeloop tot by die Swart-Nossob. Die olifante het 
daar gewas en gestoei. Die ou mense het die fontein TKhoandabes 
genoem” .

In TH A* 435-439 het ons die geval Gobabis bespreek. Ten grondslag 
daaraan het ons die uitsprake van 'n 15 segsliede gele. Dit verteenwoordig 
'n bloemlesing waarby 'n Nama- en 'n Hererokaptein betrokke was, sende- 
linge en taalkenners. Die aanhalings bestryk 'n tydperk van 130 jaar (die 
eerste uit 1845). Ons gevolgtrekking was dat in die naam Gobabis self geen 
enkele element is wat vereenselwig kan word met Nama =bkhoa- beteke- 
nende olifant nie. Positief gestel: ons het die naam vereenselwig met 'n 
woord wat beteken “praat, stry, rusie maak” of wat in daardie sfeer le. 
Ter ondersteuning is ook die woordvorm bespreek.

Met ons rondreis in 1977 het ons talle mense ondervra oor Gobabis. 
Die algemeenste opvatting is dat dit beteken die “Drinkplek van die oli
fante” . Ons het prinsipieel die segsliede nooit vooraf probeer beinvloed 
nie. Maar as ons hulle sienswyse verneem het en opgeteken het, en dan op 
die ander feite wys. dan was daar gewoonlik groot onwilligheid om van 
hulle verklaring af te sien. Dit is 'n diepgewortelde opvatting wat posgevat 
het met o.a. die verklaring van dr Vedder (1928). Trouens. hierdie geloof 
in die olifantstorie merk ons as ons na die dorpswapen kyk, die mooi 
wapen van die dorp wat sy naam gegee het aan die grootste distrik van 
Suidwes-Afrika, dit is byna 96 000 vk km uitgestrek, en een en 'n derde 
keer so groot as die hele Oranje-Vrystaat, vgl. SESA 1972 5 214. Toe ons 
die eerste keer van mnr B ||Naobeb die spontane verklaring hoor wat 
hierbo opgegee is, het ons ons ore gespits, veral om die mooi omskrywing 
te hoor van “die plek van moles".
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Vanwaar dan die verkleefdheid aan die olifante? Veel het vir ons dui- 
delik geword na ons gesprekke met luitenant WD Fouche, stasiebevel- 
voerder, en uitgetrede sersant Elias Kariseb wat nou naby die dorp self- 
standig boer. In hoofsaak kom dit hierop neer. Voor die motorsaak 
Record Motors was vroeer ’n fontein waar die olifante gebrak het. Die 
fontein se naam was =t=Khoandabis, letterlik die “Fontein (-s, fern, sing., 
indeks ook van fonteinname) waar die olifante (=t=khoa- plus -n vir die 
comm, pi.) brak (-dabe-/-dawe-)” . Daar is ook ander verbintenisse met oli
fante, bv. die Olifantsrivier daar. Hierdie verbintenisse regverdig die 
opname van die olifant as simbool in die dorpswapen. Maar, en dit is hier
die maar wat tel, die ander naam, Gobabis, hierdie naam, bevat geen ele
ment =t=khoa- betekenende olifant nie. Totdat dr Vedder dit in 1928 uit 
vergissing gedoen het, is dit nooit opgeteken met 'n suigkonsonant nie, by 
name met ’n palatale suigkonsonant nie. Goba- beteken in sy eie reg net 
“praat, stry, rusie of moles maak” en wat in daardie dampkring inpas. Die 
-bi- is pleknaamduider, die -s hier bepaaldelik van o.a. 'n fontein of neder- 
setting.

Waaroor die rusie gegaan het, dit weet ons nie seker nie. Ons kan 
aanneem dat dit ’n heftige rusie was om naamgewingswaardig te kon word. 
En daarom kan ons raai dat dit met die toekoms van die |Khauan in ver
band gestaan het. Hierdie groep van Ambraal, die Kai-|Khauan, het hulle 
juis reeds afgeskei van die |Hai-|Khauan of “Vaal-Khauan” van Berseba 
waar daardie groep agtergebly het. Ons meen dat die naam Gobabis ’n be- 
langrike stuk gestolde geskiedenis bevat. Dit sal moontlik die moeite loon 
om hierdie verroeste sleutel weer 'n keer blink te skuur en te poleer. Die 
naam Gobabis het nie met olifante te doen nie, maar met mense.

[Gobabes*]

+ GOBAS S 2618 CA

Rust Fr jnr s.j. ms Nama-Namen der Platze an der Bahn “Gobas = 
Khowas, Pforte, nach der Offnung in den Bergen, durch die der Zug 
sich hinzieht (khowa = offnen)” .

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “Khowas is oopmaak, maak oop” .

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Gobas, maak 
oop, khowa is mos oopmaak, soos 'n boek wat jy oopmaak. Die klip, 
soos jy die klip oopmaak, dan se jy khowa” .

In TH A* 439-40 het ons die naam bespreek en daarop gewys dat Hahn 
Th 1879, Kiepert 1893, Von Francois 1894, Schultze 1904-5 en ander wat 
die suigklap skryf, dit hier weglaat. Daarom het dit ons daartoe gelei om 
verklarings af te wys as hulle berus op woorde met 'n klap vooraan. Hier-
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die twee groepe segsliede van twee verskillende plekke, party bekend met 
die plaas Gobas nr 134, gelee aan die teerpad suidwes van Keetmanshoop, 
en met die gelyknamige stasie op die plaas, verklaar die naam sonder om 
daarvoor ’n suigmedeklinker te gebruik. Ook Kr.-R. 1969 NW 238 gee vir 
“aufmachen, offnen” aan khoa- - (soms met aanhanging van -am), of op 
bl. 240 word by khowa, ook ||khowa, gese “aufbrechen, in Menge sich 
aufmachen, wallen”. Vir die goeie begrip is die verklaring van Kroenlein 
1889 Wortschatz 211 by khowa beter: “aufmachen, offnen (etwas, das 
ohne Band oder Schloss, nicht wie ein Sack, Kiste, Thiire etc., zu ist)” . 
Pastor Rust het jarelank sy standplaas op Keetmanshoop gehad. Hy ken 
die wereld hier en ook die Namataal. Die naam beteken dan “Waar die 
berge oopmaak, ’n deurtog toelaat” , soos ’n poort. Die naam is dus topo- 
grafies van konsepsie, maar hy is veel ouer as die stasie 10 km suidwes van 
Keetmanshoop^af komende per spoor van Seeheim af. Die stasie het sy 
naam van plaas Gobas nr 134 gekry, en die plaas van die poort daarop.

GOBAS(BERG), KUBAS

Wiss HJ 1977 Botanische Mitt 92 “Dinter schilderte schon in seinen ‘Land- 
und Forstwirtschaftlichen Fragmenten’ das grosse Vorkommen von Mo- 
ringa auf dem Gobasberg bei der alten Station Kubas. ‘Gowas’ und 
‘Gobas’ is das Namawort fiir die Moringa, und daraus verbalhornisierte 
der Name Kubas (nach Zelle)” .

Bedoel word die Moringa ovalifolia wat (volgens Wiss) deur W. Giess in 
Dinteria 5 57-64 uitvoerig beskryf is. Ponnighaus 1931 Joernaal 6 44 noem 
die gowas 'n Cissus cramerianus Schinz. Smith 1966 CNSAP op 585, maar 
veral op 302, se hierdie Cissus is nou die Cyphostemma, en die “kobas- 
boom” (koba- wissel af met gowa-) is die C. cramerianum, maar in die 
jongste tyd is dit blykbaar (vgl. Wiss) 'n Moringa sp. met volksname o.a. 
van Flaschenbaum, spekboom, ghost tree. Ons kon die plek nie met seker- 
heid situeer nie, ook nie met behulp van die spoorwegroosters nie. Vgl. 
ook TH A** 725 by KOBAS 2316/2416.

GOBASIB S 1918 AD

Hartmann 1904 kaart “ |Gobasib” , puts, Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Gobasib” , en op ander kaarte.

Plaas Gobasib nr 319 le noordoos van Grootfontein. Dr Hartmann beskryf 
dit as ’n “Puts” met “wenig Wasser” in ’n omgewing van “Manila- und 
Feigenbaumen”. Dit maak dit ongeveer seker, tesaam met die dentale slag
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vooraan, dat ons te doen het met die |gowe-, ook |gowa-, wat beteken 
“der wilde Feigenbaum" (Kr.-R. 1969 NW 119). Anders soos by Krenz 
1977 Boer Aantekening “ |Goba = Algen, -sib ist Ortschaft” .

[|Gobaseb]

GOBASIS S 1818 CD

Hartmann 1904 kaart “Gobabis". vlei. Dieselfde op Sprigade-Moisel 1904 
Kriegsk.

Die vleigebied le oostelik van Namutoni. Hierdie Gobasis kom nie meer 
op toeganklike moderne kaarte voor nie, bv. nie op SWA-reeks 1976 vel 
1818 Karakuwisa nie. Die -si- is lokatiefelement, die fern. sing, -s verwys 
hier na die vlei wat dit bepaaldelik benoem. en die grondwoord goba- is 
wel die naam vir die Moringa ovalifolia, vgl. GOBAS(BERG).

GOBAUB, GOBAUB(VLAKTE) S 1916 AD/BC

Hartmann 1904 kaart “Gobaub”, drinkplek. Dieselfde op ander kaarte, 
ook op SWA-reeks 1976 vel 1916 Tsumeb, en daarby “Gobaubvlakte” , 
almal in die huidige Nasionale Etoshawildtuin, westelik van Tsumeb. 

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Gobaub sal wees ||Gob-|aub, 11go-b is ’n 
bul. en |aub = fontein. ‘BulfonteinV’

[ 11 Gob| aub]

GOBEITEMAS (ook -TAMAS) S 2419 BD kyk ook KOWITHIMAS

Kiepert 1893 kaart “Gobeitemas” , 'n pan. DSWA-reeks 1911 Blatt 21 Ara- 
hoab “Gobeitamas” . SWA-reeks 1968 2418 Aranos “Kowhitimas” , plaas 
nr 439.

Ons het die naam reeds bespreek n.a.v. die mededeling van die eienaar, 
vgl. TH A** 784-5 onder die spelling KOWITHIMAS; op die kaart van 
1968 gespel Kowhitimas, met ’n K- teenoor die Kiepertse of ouer G-, en 
met -w-, ook -wh-, teenoor die ouer -b-, wat albei normale uitspraakvari- 
ante is. Die uitspraak was blykbaar baie los, vgl. ook die -t-emas naas die 
-t-amas en die -t-imas. Die plaas het sy naam van die pan gekry, vgl. Kie
pert. Die kaart van 1968 toon een groot en twee kleiner panne. Tot nog 
toe het ons nie ’n verklaring wat taalkundig en redegewend gerusstel nie. 
Ongelukkig ontbreek die suigkonsonante hierby ook. In sy Aantekening 
hierby stel mnr FK Krenz 1979 Boer as ’n moontlikheid voor, afgaande op 
die klankbou, “ IKhobei = anfassen, helfen; tamas = Verneinung — 
IKhobatetma: ‘Warum (hast) geholfen Du mir nicht?)”
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GOBIS S 1918 AB

Hartmann 1904 kaart “ IGobis. Ft. [Fontein] im Kalk”. Sprigade-Moisel 
1904 Kriegsk “Gobis", bron.

Ook hierdie naam vir ’n belangrike waterplek aan die ou trekpad van 
Grootfontein af na Auuns het verdwyn op die beskikbare toeganklike 
kaarte. Sy betekenis is egter maklik vas te stel. Dr Hartmann se dit is ’n 
“Ft. (lees: Fontein) im Kalk", en die onmiddellike omgewing beskryf hy 
so: “Buschwald auf Kalkstein Biilten". “Kalk" is in Nama !kho- (Rust 
1960 DNW 34), by Hartmann hierbo gespel !go-, met die gewone verwis- 
selbaarheid van k(h)- en g- vir die oor van die Blanke. Die -bi- is 'n alge- 
mene lokatiewe suffiks, en die -s van die fern. sing, dui hier bepaaldelik 'n 
fontein of bron aan. Die "Fontein ( -s) in (-bi-) die kalkgrond (!kho)” , of 
normaler “Kalkfontein” .

[IKhobes]

GOBOOP kyk KOBOOP in TH A** 727-728 

GO(BOSRIVIER) K 3419 BA

Opmeting 1954 “Gobosrivier. ou naam van 'n rivier 20 myl [32 km] noord- 
oos van Caledon. Nadruk op die lid Go-. Die wildeamandelbos staan 
ook bekend onder die inwoners van die streek as gobos. Die oewers van 
die rivier is begroei met wildeamandelbosse. Vandaar die naam Gobos
rivier wat as sulks baie algemeen bekend is onder die inwoners van die 
distrik. Die rivier vloei deur Greyton”.

Die riviertjie ontspring aan die Riviersonderendberge en loop deur Grey
ton suidwaarts in die Riviersonderend. Die wildeamandel is die Brabeium 
stellatifolium wat in Khoekhoens bekend is as gho, ghoe, in ’n Engelse 
opgawe gespel as gu, kyk verder o.a. Smith 1966 CNSAP 552, en WAT 
1957 3 243, gewoonlik deur ’n generiese term uit Afrikaans gevolg, bv. 
gho-boom, -boontjie, (en, soos hier) -bos.

GOCHARUS S 2519 CA

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “Daardie plek is IGoxarus. !Go is ook 'n bos, hierdie transiebos. 
Hy het ook dorings” .

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Hy is die 
plaas van mnr Nell. Gocharos, dit is die transiebos, dit is net 'n ver- 
kleining van Gochas” .
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Gocharus is plaas nr 23, noord van Koes, distrik Keetmanshoop. Die 
eerste twee lede is soos by GOCHAS, alwaar; die -ru-, gewoonlik -ro-, is 
diminutiefmorfeem, die fern. sing, -s wys daarop dat die beginpunt wel ook 
hier ’n fontein of waterplek was. Die “Fontein ( -s) waar daar baie (-cha-, 
Nama -xa-) klein (-ru-) transiebosse (!go-) voorkom”. Die “transiebos” 
(ook: trassiebos) is die Acacia hebeclada (Smith 1966 CNSAP 468).

[!Goxaros]

+ GOEBEES kyk + GOOBIES 

GOEBOE-GOEBOE kyk GUWUGUWU(PAN)

[GOEDEHOOP] kyk KAIAGAB 1 

[GOEDGEVIND] kyk ANIGAME 

GOEDOM K 3019 AD

Topografiese reeks 1974 vel 3018 Loeriesfontein “Goedom” .

“Goedom” is suidwes van Konnes se Pan en net suid van driehoeksbaken 
nr 7 gelee. Oos daarvan is “Springboktand” en, op die ooreenstemmende 
Topo-kadastrale kaart 1967, die plaas “Spring Bok Tand” nr Civ. Q. 23- 
18. “Springbok” is in Nama ||gu- (Rust 1960 DNW 58), “tand” is ||gub 
(Rust 75). Ons soek egter nie ’n Springboktand nie, maar ’n Springbok- 
keel; keel is in Nama dom-, vgl. Rust 34. Goedom sou taalkundig goed 
met Springbokkeel ooreenkom. Op die genoemde Topografiese kaart 1974 
is daar wel ’n “Springbokkeel” , maar nou op 3019 CC, amper 30 km suid- 
suidoos van Goedom. Tog meen ons dat die name topografies met mekaar 
verband hou. Die skakel is die “Springbokooirivier” wat wes van Goedom 
en Springboktand ontspring, nl. op 3019 AC, en dan suidwaarts en later 
ooswaarts vloei om net suid van Springbokkeel in die Kromrivier uit te 
water. Springboktand, Spring Bok Tand, Goedom, Springbokooirivier en 
Springbokkeel blyk dan skakels van dieselfde toponimiese kettinggroep te 
wees; dit maak dit goed moontlik dat Springbokkeel topografies sowel as 
taalkundig vereenselwigbaar is, m.a.w. dat Springbokkeel die vertaling van 
Goedom is.

[| |Gudommi]
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GOEGAMMA K 3321 BD (ook ou naam van Kruisrivier)

Opmeting 1955 “Goegamma, ou naam, van ’n kloof, 15 myl [24 km] 
noordoos van Calitzdorp. Kom uit Hottentots of Boesmans. Die naam 
word uitgespreek Goegamma, soos ‘good’ in Engels. Le op die plaas 
Kruisrivier. Inligting volgens mnr Strydom van Kruisfontein” .

Ons meen dat die rivier “Kruisrivier” ’n naam dra wat letterlik uit Khoe- 
khoens Goegamma vertaal is; die plaas “Kruis Rivier” nr Geo. Q. 7-55 het 
ongetwyfeld sy naam van die daardeur stromende rivier oorgeneem. Die 
lid -gamma is soos Ou-Kaaps kamma = water, fontein, spruit, rivier 
e.d.m. (vgl. HOTT 522 en elders). Die lid Goe- (uitgespreek soos “good” 
in Engels vir die anlaut) stem darem so goed ooreen met Nama !gou = 
“queren, kreuzen” (Rust 1960 DNW 48), en met die Koi- van Le Vaillent 
se Koignas, “called by the Dutch Dwars rivier, Cross-river” (HOTT 257), 
dat ons alle rede het om Goegamma te beskou as die Khoekhoense (d.w.s. 
ook as die ou) naam van Kruisrivier in sy vertaalde vorm. Aan die suide- 
like hang van die Groot Swartberge ontspring die spruit Goegamma. Die 
spruit is eintlik die boloop van die Kruisrivier, of anders uitgedruk: die 
Khoekhoense rivier Goegamma (!Gou||gamma) het sy ou naam vir sy 
boloop behou, maar vir die res van sy loop het dit nog net die vertaalde 
vorm van sy naam behou. Die vertaalde (of Afrikaanse) vorm geld nou, 
behalwe vir die boonste puntjie wat nog Khoekhoens is, vir die rivier tot 
hy deur die Olifantsrivier ontvang word. “Kruisfontein” , waar mnr Stry
dom woon/gewoon het, is waarskynlik regstreeks of onregstreeks ’n verta
ling van die Khoekhoense naam.

GOEIEBOES K 3017 BB

Opmeting per Kruger AC 1978 Vraelys “Goeieboes, 45 km suidsuidwes 
van Springbok. Ou naam vir ’n kom tussen die berge en vir die lande- 
rye. Vermoedelik Nama...”

Die plaasnaam “Canaries Fontein...” kom al vroeg voor, bv. op die Sen
suskaart 1891 en by Veillet. Nou kry Opmeting ’n naam van ’n bergkom 
wat op die plaas Canaries Fontein le. Blykens die mededeling van mnr 
Kruger, en soos ook uit die outydse (Nederlandse) spelling afgelei kan 
word, is die naam oud. Ons weet dat sulke ou plaas- of plekname baie 
keer uit die oorspronklike Khoekhoense naam vertaal is. Is dit hier ook 
die geval? Dit kan soms uit die taal bewys of, indien dit nie waar is nie, 
weerle word. Ongelukkig beskik ons oor min betroubare gegewens t.o.v. 
die naam van die kanarievoel onder die Namas. Daar is wel een opteke- 
ning uit 1685 deur Claudius, die tekenaar wat Van der Stel begelei het, nl. 
Thoucocos. Die T- is vir die suigklap. Dit is al waaroor ons beskik t.o.v.
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die naam, vgl. ook HOTT 326. Is Goeie- moontlik ’n volksetimologiese 
vervorming van bv. die Thou-, of van die -co-? Die -boe-s wil ook nie goed 
invoeg nie. Ons verstrek hier net die feite wat ons tot ons beskikking het, 
in die hoop dat iemand kan help.

GOENEROB K 2919 AC

Sensuskaart 1891 “Goenerob” . Veillet s.j. kaart “Goenerob” en “G. 
Font.” , en latere kaarte.

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Goenirob, ‘ein kleiner Wagen’, ’n waen- 
tjie” .

Vandag is dit die naam van plaas nr Nam. Q. 10-18, gelee aan die boloop 
van die Koariviervallei. Die voorgestelde verklaring gaan uit van Nama 
gunida-, guniro- [ tans telkens met k-] = “die Karre (das Wagelchen)” 
(Kr.-R. 1969 NW 138), met die -ro- as diminutiefmorfeem by guni- [kuni-] 
= wa, dus “waentjie” . Indien juis, dan sal die naam bepaald op ’n ou 
voorval berus uit die dae toe ’n waentjie in ’n voorval betrokke geraak het. 
In 1979 annoteer mnr FK Krenz dit verder soos volg: “ =t=Goeniros = Platz 
wo man etwas Arger hatte” , by “ ^goeni = sich ungebiirdig (ungezogen) 
betragen” . Ook afgaande op die klankassosiasie sou ons ’n verband wil 
voorstel met Rhus undulata of koenie(bos) wat hier in Namakwaland voor- 
kom en in plaasname verskyn, vgl. KOENINGANIB in TH A** 737-8 vir 
’n bespreking.

GOEPAS S 2719 BD

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Goepas” , bron.

Die bron le aan die ou trekpad van Gansvley na Witpoort, suidoos van 
Kais. Die fern. sing, -s benoem veelal fonteinname, soos ook hier. Die -p- 
is normale afwisseling met -b- of -w-, wat die vorm kan gee van Goewa-s. 
Ons het geen ander hulp as net die klankbeeld nie. ’n Moontlikheid is dat 
ons moet dink aan Nama gowa-s. “Gowas und Gobas ist das Namawort fur 
die Moringa”, Wiss HJ 1977 Botanische Mitt 92. Die Moringa ovalifolia 
wat bestanddeel van ander plekname is, heet in die volksmond o.a. “Fla- 
schenbaum, Speckboom, Ghosttree” , volgens Wiss. Goepas wat as naam 
vandag verdwyn het, is volgens die genoemde moontlikheid die “Fontein 
waar die ‘spekboom- staan” .
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GOEREESOE K 3420 AC

’n Plaas suidwes van Swellendam en nog net binne daardie distrik. Oor sy 
inskrywing op kaarte, sy ligging, en die verklaring van die lid -soe kyk 
SOES, SOE(RIVIER). Die eerste lid, nl. Goeree-, is, afgaande op die 
klank en op die voorkoms van die plantsoort hier, wel soos Ou-Kaaps 
gore- wat al in 1685 opgeteken is vir Namakwaland, en in 1775-6 vir Suid- 
Kaapland, as naam vir die aalwyn of Aloe ferox. Vgl. o.a. HOTT 201 en 
288. Die plaasnaam moet dan begryp word as die “Plek by die Soerivier 
waar die aalwyn- of gorebome voorkom” .

GOERIS S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “ ||Goeris, ’n Inaraveld 
van die Gomaxan-familie in die ou IKhuisebbedding. Twee verklarings 
is aangebied, nl. 1. ‘Leplek’ (van ||goe = le (Kroenlein 1889 Wortschatz 
117); 2. afgelei van 11goeri = (vuurhout vanaf die sykant) aanle” . .

GOESA(BOS) K 3323 DD

Opmeting 1962 “Goesabos, naam van ’n bos 52 myl [84 km] wes van Hu- 
mansdorp. Motorbushalte. Vermoedelik Hottentot".

Die bos le suid van die aanleg Stormsrivier, en ook suid van die hoofweg 
wat deur die Stormsrivier suid van die Tsitsikammaberge loop. Ons het 
nog op ou kaarte nog van segsliede enige aanduiding van die betekenis, 
tensy dan die klankassosiatiewe wenk van Krenz FK 1979 Boer dat dit ver
band kan hou met Khoekhoens 11goe = “Plek waar mense gele het” , of 
soos ons dit verstaan, “ ...waar mense ('n ruk of so) gebly het".

GOEWAAP, GOWAAP, GUAAP K 2916 BB/BD

Gordon 1779 ms 1 167 “ ...arriveerden...aan dese plaats die de hottentot 
gowaap noemde” . Dies, ms 2 1 “ ...aan de Gowaap”, en op 2 2 “ ...ging 
op een hooge duin by Gouwaap’ zypher fontein...” Op kaart “Goe- 
waap. Goed water” .

Forbes 1965 PTSA 89 “Goewaap, good water, on Gordon’s map, and not 
far from the present Gooap Point...” situeer die plek, deur Paterson gespel 
“Guaap”, net onderkant Port Nolloth. Vir Gordon en Paterson, eers na en 
toe van die Oranjemonding, was dit ’n baie belangrike waterplek. Op sy 
kaart teken Gordon hier aan die seekant duine in en skryf daarby “Hoo
ge....duijnen” , ’n opmerking wat hy herhaal het in ms 2 2. Die hoe duine 
is hier 'n opvallende kenmerk. Trouens, aan die Port Nolloth-dorpsgebied
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grens die ou plaas “Klein Duin” nr Nam. Q. 10-27, en op die ooreenstem- 
mende Topografiese kaart 1974 is o.a. nader aan die seekant ingeteken die 
“Witduine” . Nou is die woord vir duin in Nama |gowa-b (Rust 1960 DNW 
15). Ons meen dat daar topografies en taalkundig geen groot twyfel kan 
bestaan dat hierdie pleknaam “Duin(e)plek” beteken nie. Tegelykertyd 
verklaar dit die huidige naam “Goaap Point” (d.i. “Duinepunt”) by Port 
Nolloth, d.w.s. die ou naam bestaan nog.

GOGAB S 2014 AD (by uitmondingspunt)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 53 “GO-GAB, ein Flusschen, das 
von Farm Rushof 2014 DB bis Farm Rendezvous 2014 AD fliesst, wo es 
in den =t=Nu-!nabeb miindet. Wenn die Leute Grassamen (soul) suchen, 
den es im Go-gab reichlich gibt, so dass Leute von anderen Platzen zum 
Sammeln kommen, dann gehen sie langsam und sorgfaltig ausschauend 
umher (go). Was das ga bedeutet, konnte mir niemand erklaren” .

+ GOIBIB S 2718 BC

DSWA-reeks 1911 Blatt 29 Warmbad “Goibib” , plaas met ’n fontein 
daarop, asook 'n rivier “Goibib” , so ook op latere kaarte.

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Dit gaan 
berge toe op. Daar is dit warm, baie warm. Jy kom van die rivier op. 
Dit is ‘Stinksak’, |0-||garub. Goibib is |0-||garub, in Nama word dit 
|0-||garub genoem, dit is ‘Stinksak'. Goibib is eintlik ’n naam wat die 
Witmense noem, soos Atlanta en die goed” .

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “Goibib, dit is melkbos, die naam is ‘Melkbosrand’ of so iets” .

Ons het die naam in TH A* 443-444 behandel en twee verklarings genoem 
wat ons toe gekry het. Die van die plaaseienaar 1974 is aanvanklik ver- 
werp, om duidelike redes (“Vuil kussingsloop”). Die van die drywer M 
Christian 1974 verstaan ons nou beter nadat ons die opvatting van mnr 
Arndt en sy span verneem het, hierbo meegedeel. Christian se “Dit meen 
die water wat gestaan het in die klipspruit, wat water hou 'n lang tyd na 
dit gereent het” . Hy noem nie maar verklaar daarmee Nama ||garu- = 
“das Wasserbecken im Fels, die Wasserbank (in natura)” (Kr.-R. 1969 
NW 84), ’n sak. Ook Christian beskou Goibib moontlik as 'n verdraaiing 
van die naam, net soos Arndt-hulle. ||Garu- beteken ook 'n velsakkie, 
“der Ranzen, der Beutel” (Kr.-R. 84), wat Arndt en sy groep tot grond- 
slag van hulle verklaring geneem het, by |o = stink (Kr.-R. 315) plus 
||garu- = (vel)sak. Dit weer het 'n verband met “Vuil kussingsloop”, waar 
“kussingsloop” assosieerbaar is met “(vel)sak” , en “vuil” met “stink” .
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Hoe ook al, die ou vorm van die naam is dan in die uitspraak van die 
Blankes onherkenbaar vervorm, sodanig dat sommige, soos mnr Apriels en 
sy span, die huidige vorm Goi-bib gelykstel met Nama gui- = melkbos 
(Rust 42).

Die graad van “verminking” is groot. Dit is moontlik dat ons segsmanne 
oor |0-||garub die vorm Goibib nie as ’n vervorming sien nie, maar dat 
hulle |0-||garub sien as ’n alternatiewe naam van Goibib. In soverre as dit 
die geval mag wees, bly Goibib as sodanig nog onverklaar in terme van 
“Stinksak” .

Op ou kaarte kom ons die naam nie tee nie, altans nie voor 1911 nie, en 
dan is dit reeds bekend as Goibib. Die plaas nr 96, aan die grootpad gelee 
wes van die Groot Karasberge, het sy naam gekry van die Goibibrivier wat 
weswaarts neig en ontvang word deur die Gab, ’n sytak van die Visrivier. 
Die -b van die ml. ekv. se hier dat die naam die van ’n rivier is, wat ook 
die beginpunt vir die benoeming van die plaas moet wees.

GOIDAUS S [1917]

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Goi- 
daus, dit is die plaas van mnr BHJ Will by Otavi. Ons se ||Naedaos. 
Toe die mense nou by daardie bergnek gekom het, moes hulle eers ’n 
bietjie sing. Dit beteken ‘Singnek’.”

“Singpoort” , sou ons se, by Nama ||nai = sing, en -dao- = poort. Hier het 
ons nog ’n geval van die wisseling van n- en g- na suigkonsonant, vgl. ook 
TH A* 46 by 5 D 4. Naidaus le tussen Outjo en Otavi. Vroeer was dit die 
setel van =t=Arebeb, hoofman van die Hai||khum, volgens wat Krenz FK 
1979 Aantekening hierby opmerk.

[ 11 Naidaos]

GOMAAIB S 2316 DA/DB/DC/DD e.v. (ook genoem HOMEIB alwaar)

SWA-reeks 1974 vel 2316 Rehoboth “Goma-aib.”
Opmeting s.j. “Goma-aib. Rivier, 60 km ssw van Rehoboth", met byvoe- 

ging “Also known as Homeib” .

Die riviertjie loop uit ’n suidwestelike rigting suid van Rehoboth verby na 
die Visrivier op 2417 AA. Die -b se hier dat dit die naam van ’n rivier is, 
soos die ml. ekv. se genusuitgang gewoonlik doen. Afgaande op die klank 
is denkbaar “Beesvlakte” , van goma- = bees, en ai- = gesig, oppervlakte, 
vlakte (vgl. Kr.-R. 1969 NW resp. 110 en 60, lg. s.v. eis), waardeur die 
rivier kan stroom. Die rivier het egter twee inlandse name. Dit is ook 
bekend as Homeib, by Hahn 1879 kaart IHomeib. Indien die g- en h- hier
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afwissel, soos dikwels kan gebeur, dan is die grondwoord !Goma-ai-b. 
!Gom(a)- en !Hom(-)- kan op soveel verskillende wyses verklaar word dat 
mens hier aanknopingspunte moet he, en dit ontbreek voorlopig nog.

GOMAAIJB S 1918 AD

Hartmann 1904 kaart “Goma-||aub”, “Puts im Kalk” .

Die waterplek het reg wes van die huidige Swartwater nr 727 gele, maar 
die naam Goma||aub kom nie meer voor nie. Algemene rigting van sy lig- 
ging was noordoostelik van Grootftontein. Die betekenis is so ongeveer 
“Beestrop(plek)” , soos Nama goma- = rundvee, en ||au-b, in Kr.-R. 1969 
NW 324 ||ou-b = “zusammengestromte Menge” .

[Goma| |aub]

GOMAB(RIVIER) S 2316 AB

Hahn Th 1879 kaart “ ||Gomab R.” Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Gomab” . Opmeting s.j. “Gomab, rivier, 35 myl [56 km] noordwes van 
Rehoboth”.

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ 11Go = begraben; -mab = stehen, Ort”

In die sin van “staan” word -ma met 'n ganasaleerde klinker uitgespreek, 
en dit skryf Hahn nie. Maar dan is dit ook 'n feit dat die nasaliteit van die 
klinker van ’n bestanddeel dikwels in 'n pleknaam nie meer gehoor word 
nie. Moontlik is dit dus om hierdie naam te verstaan as “Begraafplek” , 
met hierdie -ma- as ’n lokatiewe morfeem. Die ml. ekv. -b wys daarop dat 
die naam hier op die (langerige) rivier betrek is.

+ GOMAlJBi RIVIER) S 2418 A A

Jaars mev. M 1974 per vader PJ Strunck Priester Vraelys “Gomaubrivier le 
tussen Lidfontein en Hoachanas, en is die naam van ’n spruit. Dit bete
ken |gom = suig, dus: ‘hy ( -b), die suigende (|gom) rivier’, weens sy 
maalgate so genoem. Hierdie riviertjie is ’n soort van springwater, want 
dit droog nooit op nie” .

Die geval is weer baie interessant. Die -aub is eintlik saamgetrek uit die 
riviernaam Auob = “Bitterrivier” , kyk TH A* 243-4 en SWA-reeks 1968 
vel 2418 Aranos. Die Gomaub is die naam van Gomaub-Siid, plaas nr 139, 
noordwes van Stampriet. binne die gebied van die artesiese waterkom. Hy 
het sy naam gekry van die spruit (op die kaart van die SWA-reeks 1969 vel 
2418 Aranos gespel “Gomaob-Suid"), en die spruitstelsel loop op Schiirf-
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penz nr 120 in die Auob. Die tweede lid -aub het niks te doen met -aob 
of met ’n primere -aub nie. Die eerste deel word op gesag van mev. Jaars 
van Stampriet verbind met Nama |gom = “etwas saugen...” (Kroenlein 
1889 Wortschatz 112), 'n betekenis wat sy uit eie kennis van die spruit mo- 
tiveer. Die -b van die ml. ekv. dui hier bepaaldelik ’n spruit aan. Die 
“Suigspruit (|gom) van die Auob(rivier) (-aub)” . Die afwykende verklaring 
van pastor Jod (“Osfontein”) in TH A* spruit uit ’n ander lettergreepver- 
deling, met goma- as grondwoord. Met |gom as grondwoord stel Boois J 
1979 Taalassistent Aantekening voor “ |Gom|aub = 'Ruigfontein',” wat 
eintlik goed kan aansluit by wat mev. Jaars van die riviertjie se, sover as 
wat ons dit kan beoordeel. Maar ons word deur nog 'n moontlikheid 
geboei. Uit ou kaarte blyk die naburigheid van Schiirfpenz en Gomaub. 
Schiirfpenz se ou naam was GOROKHOMS (TH A* 455), wat 'n taalkun- 
dige ooreenkoms met Gomaub het t.o.v. die lid -khom- en Gom- (k/kh en 
g is verwisselbaar). ||Khom = “Bauch” (Rust 1960 DNW 8), en is volgens 
Rust ’n “vulgarer Ausdruck” . ||Khom- vertaal ons “pens” . Dan is daar 
verder nog die aardrykskundige verband. Deur die plaas Gomaub-Siid nr 
139 loop die spruit Gomaub-Siid wat ’n sytak is van Auob via “Vaal- 
Auob”. Auob stroom deur plaas Schiirfpenz nr 120. Dan lyk dit of die 
taalkundige en die aardrykskundige bymekaarhorigheid van die twee 
plekke dit waarskynlik maak om Gomaub, d.w.s. Gom-Auob, te verklaar 
as die “Pens-Auob” , waar die lid “penz” dieselfde toepassing het as in die 
plaasnaam “Schiirfpenz” .

GOMAXAS S [2017]

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “Gomaxas: Baie Damara 
het na hierdie plek ’naby die Waterberg’ verwys as een van die tradisio- 
nele Damarasentrums, maar ons kon dit nog nie definitief lokaliseer nie. 
Moontlik is dit die plaas Otjozongombe, die ‘Plek van die beeste’, direk 
suid teen die berg?”

Gomaxas beteken die "Plek (fern. sing, -s) waar daar baie (-xa-) beeste 
(goma-) is” . Dit le (soos meegedeel) suid van die Waterberge. Die graad- 
vierkant wat ons gegee het, is die van die Waterberge. Leistner en Morris 
1976 Annals 380 het net een Otjozongombe gevind, daardie plek le op 
1813 DD, baie ver noord en baie verder wes van die Waterberge, sodat dit 
’n ander plek moet wees. Die beskikbare ou kaarte help ons ook nie t.o.v. 
die ligging nie. Die betekenis is egter duidelik.

+ GOMENGAMS S 2214 DC (ou naam van Walvisbaai)

Krenz FK 1979 Boer Aantekening “ !Gomen||gams = Walvisbai, bedeutet 
‘Topnaar-Wasser’. IGumen sind die Hornspitzen der Ochsen, und im
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Kriege die den Feind umfangenden Heerspitzen-Fliigel. Derselbe wie 
=bAunin”.

Bedoel as toegif, en te lees saam met TH A* 446.

GOMES S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “ =t=Gomes, 'n Inaraveld 
tussen Wortel en die ou IKhuisebbedding. Daar was mense soos bv. Ou 
Heinrich Eron (Oupa Basman) wat hierdie pleknaam van =t=g6m = ‘om 
te glo, of om te vertrou’, wou aflei. Die naam word egter nie met ’n hoe 
toon uitgespreek nie. Dit kan seker ook nie met die Namanaam van die 
wilde olyfboom (Olea africana), d=gomi of =t=goms (vgl. Olpp 1888 
Nama-Deutsches Worterbuch 40), in verband gebring word nie, aange- 
sien hierdie boom nie so naby aan die strand voorkom nie. Die beteke
nis van =FGomes is dus nie vir my duidelik nie” .

GOMGAMS S 2318 AA

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “ !Gom||gams, dit meen 
hierdie boom wat die Witmense se ‘Basterkameelboom’; hy is by Nama 
!goms. Nou, daardie boom staan by die plek waar daar geboor is. Nou 
gee hulle die naam !Gom||gams” .

Die spoorwegrooster gee die halte “Gomgams” aan as 8 km van Achanib 
af, op die trajek Dordabis-Doreenville. Ons lokaliseer die halte op 2318 
AA. Dit le noordwes van Leonardville. Smith 1966 CNSAP 73 noem 
onder die basterkameel(doring) verskeie spesies Acacia, o.a. die A. tortil- 
lis. Die !gom- word gewoonlik gebruik vir die Olea africana of olienhout, 
maar mnr Kariseb beweer dat dit ook die basterkameelboom in hulle om
gewing (distrik Gobabis) aandui. Die ||gam- = water, ook fontein. Die 
naam vind ons nie meer vandag terug op ons kaarte nie. Vgl. verder 
GUMGAMS TH A* 481-2 waar Blanke segsliede ander verklarings gee.

GONNA(DRAAI) K 3323 CB en GONNA(KOP) 3324 DD

Spoorwegrooster nr 170 1972 “Gonnadraai, motorbushalte 29 km van 
Uniondale op die trajek Uniondale-stasie na Uitkykhoogte” .

Die halte le oostelik van die dorp Uniondale. Die lid Gonna- van die hi- 
bridiese samestelling slaan waarskynlik op die voorkoms daar van die gan- 
nabos, die Thymelaeaceae, kyk verder hieroor (KRAAL) 3322 DC. Die
selfde hoofdeel kom ook voor in “Gonnakop” , ’n spoorweghalte tussen 
Gamtoos en Patensie, of noord van Hankey.
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GONNA(KOF) K 3325 BC

Opmeting 1959 “Gonnakop, 32 myl [51 km] noordoos van Uitenhage.
Naam van ’n kop. Betekenis onbekend”.

’n Kop op Enon-sendingstasie, aan die Witrivier, ’n sytak van die Sondags- 
rivier, en oostelik van Kirkwood, in daardie distrik. Plekname hierlangs 
met bestanddeel -gonna- verwys gewoonlik na die gonnabos, en ook hier
die gonna sal te verklaar wees soos by GONNA(KRAAL) 3322 DC, alwaar.

GONNA(KRAAL) K 3322 CC

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3322 Oudtshoorn “Gonnakraal".

Die plek “Gonnakraal” le op die plaas “Moordkuyl” nr M. B. Q. 1-5. Die 
gedagte het by ons posgevat dat ons hier weer ’n toponimiese kerngroep 
kan he waarvan die een komponent Nederlands of Afrikaans en die ander 
komponent Khoekhoens is. Topografies kom die name “Gonnakraal” en 
“Moordkuyl” goed oreen; taalkundig eintlik ook. !Gou- beteken (letterlik) 
“in die stof neergooi” (Kr.-R. 1969 NW 127), oordragtelik “in die stof 
(laat) byt” . Dit sluit aan by Nama |ga-!gon = verwurg, doodslaan, en die 
s. nw. ook sluipmoord (Kr.-R. 74). Die tweede lid, -na, is dalk soos Nama 
a- = “Loch" (Kr.-R. 2), vir die “kuyl” van "Moordkuyl” . Dit lyk dus 
goed moontlik dat “Moordkuyl” die vertaling kan wees van “Gonna-” .

Nou volg die interessante vasstelling wat ons vermoede versterk. V.S. 
Forbes 1965 PTSA 22 stel vas dat die huidige Moordkuilrivier, die ooste
like sytak van die Klein-Brakrivier, die “Conna” is wat Beutler se gesel- 
skap op 10 Oktober 1752 bereik het (GM RZA 3 335) — vgl. CONNA in 
TH A* 291. Beutler se “Conna” en ons “Gonna(kraal)” is, soos dit lyk, 
een en dieselfde naam, 'n Khoekhoense naam waarvan Moordkuil/ 
Moordkuyl die vertaling is.

Op die ooreenstemmende Topografiese kaart 1973 vel 3322 Oudtshoorn 
is “Gonnakraal” ingeskryf as “Gannakraal” wat die aandag verder aftrek 
van die juiste betekenis van die naam en eerder laat dink aan die bekende 
Salsola sp. Laat ons dit duidelik stel: hierdie Ganna(kraal) is foutiewe 
inskrywing van Gonna(kraal) wat Moordkuil(kraal) beteken. Maar om 
terug te keer na hierdie Gonnakraal. Daar is weinig twyfel dat die grond- 
woord hier gonna is en nie ganna nie, d.w.s. dat die pleknaam eintlik Gon
nakraal is. Nou weet ons dat die gonnabos hier in die bosse van George 
veelvuldig voorkom, dat hierdie gonna 'n spesie van die fam. Thymelaea- 
ceae is, dat sy bas sag en sterk is en geredelik as tou gebruik is, en ook dat 
krale met gonna geslaan is. Met ’n naam soos gonna en in samestelling met 
-kraal in gedagte, lyk dit tog, nieteenstaande die verband met “Moord- 
kuyl” en “Moordkuilrivier" wat ons geografies en taalkundig vasgestel het.
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of hierdie Gonnakraal op CC tog verklaar kan word soos die GONNA- 
(KRAAL) op DC, die een net wes, die ander net oos van George, en dat 
die betekenis ook hier kan wees die “Kraal wat van die gonnabos gemaak 
is” .

GONNA(KRAAL) K 3322 DC

Opmeting 1960 “Gonnakraal, oop kol in bos, 12 myl [19 km] noordoos van 
George, in daardie distrik. Ou naam, moontlik Hottentots. Ook naam 
van 'n poskantoor daar. Nadruk op die -na van Gonna. Die gonna (Thy- 
melaeaceae) is ’n heideagtige plant. Dit kom vry algemeen voor in die 
George-, Knysna- en Humansdorp-gebiede. Dit is veral bekend vir die 
sagte sterk bas wat daarvan verkry word, die gonnatou. Oop kolle in die 
Knysna- en George-woude het bykans almal name. Gonnabos word dik- 
wels as die belangrikste plant in die ‘eilande’ aangetref. Iemand het 
waarskynlik in die ou dae daar ’n oskraal van gonnatakke geslaan. Die 
gonnabosse groei maklik tot 6 voet hoog. Ek het al dikwels gonnakrale 
in daardie wereld gesien. Gelee op staatsgrond. Ek ken die gebied. PC 
Grobler” .

Hierdie poskantoor (ten tye van die vraelys het dit altans bestaan) was dan 
in ’n opening of “eiland" in die “bosreserwe” (so ingeskryf op die Topo- 
kadastrale reeks 1969 vel 3322 Oudtshoorn) oostelik van George. Op be- 
skikbare kaarte vind ons die naam nie terug nie (vgl. bv. die afdelingskaart 
van 1890, of op die vroee kaarte by Koeman 1952). Daar is wel ander 
plekke met hierdie naam, bv. Gonnakraal op CC, d.w.s. wes van George 
(op die plaas Moordkuyl), "n naam wat op kaarte voorkom. Smith CA 
1966 CNSAP 232 deel mee dat die gonna ’n versamelnaam is vir spesies 
van Thymelaeaceae, veral vir die T. Pusserina en Struthiola, en dat gonna- 
bas baie nuttig is vir gebruik soos deur mnr Grobler beskryf. Op sy gesag: 
een van die gebruike is vir die maak van takkrale, bv. vir horingvee of 
beeste, maar in talle name in hierdie omgewing is ’n “kraal” die verblyf- 
plek van ’n kaptein en sy mense.

GONOB, GUNUOB S 1916 AA

Hartmann 1904 kaart “ +  Gunuob”. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Gunuob”. DSWA-reeks 1912 Blatt 11 Outjo-Tsumeb “Gunuob”. 
SWA-reeks 1976 vel 1916 Tsumeb “Gonob”.

Krenz FK 1979 Boer Aantekening “ +  Gu = stampfen, z.B. Grewiabeeren 
(4=au) und =t=Huin (wilde Datteln) zu einem dicken Brei, und dann ge- 
gessen oder auch mit Wasser oder, so man hat, mit Milch getrunken 
oder geloffelt; =f=nu = essen; ob ist Endung”.
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Gonob, soos dit vandag op kaarte ingeskryf word, le aan die Etoshapan, 
noordoos van Okaukuejo. Die tweede lettergreep skryf dr Hartmann 
sonder tongslag en minstens daarin wyk hy en mnr Krenz af van mekaar. 
Indien die naam soos deur Krenz verklaar word, dan het ons weer ’n plek- 
naam wat met die voedsel van die Khoekhoen regstreeks in verband staan.

GONOROBAUS S 2014 BA (Khoekhoense naam van Spitskopfontein)

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ =f=Gb!norob|aus = Spits
kopfontein by Bethanis in die noorde (geboorteplek van Dao|goan 
|Nuab, ’n plaasarbeider op Krenzhof wat nog die kuns van die boog- 
speel verstaan)” .

Die betekenis is duidelik. Die naam bestaan uit: =t=g6 = “spitz, schlank” 
(Kr.-R. 1969 NW 131), plus !noro-b = “der Hinterkopf” (Kr.-R. 299), 
plus |au- = fontein. Die naam berus kennelik op ’n gelykenis, en wel 
n.a.v. die vorm van die topografiese verhewenheid of “kop” wat aan "n 
mens se agterkop herinner. Die fonteinnaam is bepaald oorgeneem van die 
naam van die kop op die plaas. Miskien kan interessantheidshalwe daarop 
gewys word dat =t=go!norob ’n samestelling vorm met die betekenis “ge- 
reckter, hoher Hinterkopf (Englander)” (Kr.-R. 131), net soos !nuwu!no- 
rob kan beteken “der kurze Hinterkopf (Deutscher)” (Kr.-R. 300).

+ GOOBIES K 2918 CB

In TH A* 450 het ons die naam GOOBIES van “Kangnas en Goobies” in 
verband gebring met Nama 11khu- = “freimiitig, forsch auf etwas losge- 
hen” , dus “Plek waar (wild) geskiet word” . Volgens mnr JF Kampfer 1978 
Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof beteken Goobies “Loerwater. 
Blykbaar so genoem a.g.v. die ligging van 'n klipbank by ’n ‘vlei’, waar 
reenwater opdam en wild kom suip het. Die jagter kon oor die klipbank 
‘loer’ op die wild” . Topografies is daar regverdiging van die verklaring van 
Goobies as “Loerwater” . Ook taalkundig kan die verband gele word. Die 
posadres van mnr Kampfer is “Goebees” , Goebees is waarskynlik ’n va
riant van Goobies. “Loer” is in Nama 11goe- (Rust 1960 DNW 38) wat 
goed ooreenstem met Goo- of Goe- van die naam Goobies of Goebees. 
Die tweede lid, nl. -bie-/-bee-, is 'n lokatiefmorfeem, die slot -s fern. sing, 
dui hier aan dat dit ’n waternaam is.

As ons die tegniek van die “verroeste sleutel” toepas, doen ook 'n ander 
moontlikheid hom voor. Op die Topografiese reeks 1974 vel 2918 Pofadder 
is “Goebees” en “Goebeesvlei” ingeskryf. “Goebees” is ten ooste van 
“Bok se Kop” gelee, ten suide van Goebees is “Goebeesvlei” . Oos van 
Goebeesvlei, maar nou op 2918 DA, is “Steenbokvlei se Kop”. Op die 
ooreenstemmende Topo-kadastrale reeks 1966 blyk dit dat Goebeesvlei,
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daar gespel “Goubiesvlei” , en ook Bok se Kop, daar nie aangedui nie 
maar aangedui as op “Goubiesberg”, op die plaas “Kangnas and Goobies” 
gelee is. Dan is “Goobies” , “Goebees-” en “Gombies-” wisselspellinge 
van dieselfde naam. In die lig van die ander komponente van die toponi
miese groep, nl. “Steenbokvlei se Kop”, “Steenbokvlei” suid daarvan en 
“Bok se Kop” , en veral omdat “Bok se Kop” met “Goubiesberg” korre- 
leer, ontstaan by ons die vraag of die Afrikaanse name nie uit die Khoe- 
khoens vertaal is nie. Vir “bok” , “caper; een geite-bok” en “wildsbok" is 
t’cho, tchoe, -t’chou opgeteken (HOTT 224), die t’-element vir die suig
konsonant, vir “steenbok" o.a. godema en gunima (HOTT 468). Dit lyk 
moontlik dat die name (in die geval van lg. twee die eerste lede daarvan) 
met die lid Goe-/Gou-/Goo- van die pleknaam kan ooreenstem, nl. soos 
Nama ||gu (HOTT t.a.p.) Vgl. verder + GOOBIES.

GOOB (SE BERG); GOOB (SE LAAGTE) K 2919 AA kyk KOUPS’- 
LEEGTE

Topografiese reeks 1975 vel 2918 Pofadder “T’goob se Berg” , “T’goob se 
Laagte” .

PNK 1976 “Goob se Berg. Berg... 138 km oosnoordoos van Springbok...” 
PNK 1976 “Goob se Laagte...55 km suidwes van Pofadder...”

Die spelling met T’- herinner nog aan die tongklap, wat volgens die segs
man van PNK blykbaar nie meer gehoor word nie. Goob se Berg le regs 
van Goob se Laagte, ’n ry droe panne, wat ook ander name gehad het (bv. 
Namiespoort) en wat afloop na die sendingspos Pella. Voorgestel is dat 
Goob te begryp is as !kho-b = “Kalkstein” (Rust 1960 DNW 34), dus eint
lik “Kalklaagte” , of 'n laagte waarin kalkklip by wyle vertoon. Dit is hie ’n 
persoonsnaam nie. Ons meen dat Goob se Laagte naamkundig dieselfde is 
as die “Koups Leegte” , die plaas waar Goob se Laagte sy oorsprong het 
en Koupkop, m.a.w. dat hulle net wisselspellinge van mekaar is. Vgl’. 
KOUP(KOP), KOUPS(LEEGTE) in TH A** 111.

GORAAP K 2917 CC

Brand JJ 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Weer ’n Nama
naam en dit beteken Grawe-water. Op die plaas is ’n klipkop waarop 
klipgate is wat vroeer jare vol sand gewaai was en dan as dit reen dan 
staan daar water op die klip, en as jy daar grawe, dan kry jy die water” .

Soos Nama xora- = “graafwater” . Die slot -b ml. ekv. is die lokatiefmor- 
feem wat gebruik word om berge, riviere ens. aan te dui; hier sal dit waar- 
skynlik op die klipkop betrekking he.

[Xorab]
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GORAB S 1914 CC

Hartmann 1904 kaart “Gorab (Korata)” , bron aan die trekpad. Dieselfde 
op Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk en op DSWA-reeks 1911 Blatt 10 
Franzfontein.

Krenz FK 1977 Boer Aantekening "Die Stelle an der ein Gora-Baum 
steht” .

Die naam verskyn nie meer op moderne toeganklike kaarte nie. Dr Hart
mann wat gewoonlik die suigkonsonante skryf, laat dit hier weg. Dit ver- 
leen steun aan mnr Krenz se verklaring. Hy voeg nog by “Gorab, auch 
Goradab, ist ein immergrimer Baum, sehr oft mit Boscia albitnmca ver- 
wechselt” . Wat die saak o.i. ten slotte beklink, is die wisselvorm, by Hart
mann “Korata” , by Krenz “Goradab” , met die normale variabiliteite van 
K- en G-, en van -t- en -d-, kyk TH A* 5 A 3 en 2. Kyk verder GOREIS 
in TH A* 452-3 vir die ander moontlikhede en die bespreking daarvan. 
Die bron het gele net noord van die Grootberg en noordwes van Fransfon- 
tein, binne die wildreservaat nr 2 van die Etoshapark.

+ GORAB S 2516 AB

Moritz W 1978 Pastor Brief "Gorab = IKorab = schwarze Krahe (gorab = 
weisse Krahe, so sagen die Namas)” .

Die naam vir plaas Gorab nr 85 is reeds bespreek in TH A* 450-1 waar ’n 
ander verklaring aan ons voorgehou is, ’n verklaring wat ook uitgaan van 
die woord met dieselfde suigklap, die serebrale. Daar is IGorab vertaal 
met “Kaalbult” (die ml. ekv. -b steun die gedagte aan 'n bult), hier word 
dit oorgesit in “Swartkraai(plek)” ; sonder die klap (nl. as gora-b) is die 
grondwoord dan “witkraai” , wat hier vir die verklaring nie inpas nie, vol
gens mededelings.

GORABES S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk "Gorabes, ’n Inaraveld 
in die ou bedding van die IKhuiseb. Van gorab = die kraai (vgl. Olpp 
1888 Nama-Deutsches Worterbuch 42, Kroenlein 1889 Wortschatz 109). 
‘Kraaiplek’. Die suffiks -be het volgens Meinhof o.a. ’n lokale beteke
nis” .

GORABIS S 2516 DB

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Gorabis” , fontein.
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Ons vind hierdie ou naam nie op latere kaarte terug nie, d.w.s. nie in sy 
ou Khoekhoense vorm nie, maar wel korreleer die ou naam met die Duitse 
naam vir plaas nr 71 noord van Helmeringhausen, nl. met “Krahwinkel” . 
Krahwinkel, in Afrikaans “Kraaihoek” (die plek le nl. in die Schwarz- 
rand), vertaal die ou naam, soos Nama gora- = “die Krahe” (Rust 1960 
DNW 36), met die -bi- as suffiks wat plekname aandui, en met die -s van 
die sing. fern, wat hier bepaaldelik se dat die plek o.a. 'n fontein/bron is. 
“Kraaifontein” is die letterlike vertaling, maar die Duitse naam situeer die 
grondwoord, die kraaie, nie om die fontein nie, dog wel by die hoek waar 
die fontein moontlik gelee was. Krahwinkel le op 2516 BD/DB, en Gorabis 
op DB, wat blykbaar aandui dat Krahwinkel se gebied met verloop van tyd 
gekrimp het tot die noordelike hoek.

[Gorabes]

GORAGORAS(BERG) S 1915 DC

Hartmann 1904 kaart “Goragoras B(erg)” . Dieselfde op o.a. DSWA-reeks 
1911 Blatt 10 Franzfontein.

Die naam verskyn nie meer op jongere toeganklike kaarte nie. Die plek le 
noordwes van Outjo, of nader, noordelik van Otjikondo. Die verklaring is 
miskien dieselfde as vir KORAKORABIS 2518, vgl. TH A** 764, met die 
bekende wisseling van k- en g-. Dr Hartmann gee in hierdie onmiddellike 
omgewing juis aan: putse, ook “offenes Wasser” , en dan (derdens) is xora- 
waters hier goed denkbaar. Ongelukkig is hier geen suigkonsonante aange
gee nie. Mnr Krenz FK 1979 Aantekening vra of mens nie moet dink aan 
Nama jGora go ras = “Wo man sich trennte” nie, so ongeveer dan “Plek 
waar geskei word, van mekaar afskeid geneem word".

GORAH K 3325 BD

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3324 Port Elizabeth “Gorah", plaas nr Uit. 
F. 7-6.

Gorah word aan sy westekant begrens deur “Gorah No. 1", plaas nr Alx. 
F. 1-4, en aan sy oostekant deur “Zand Vlakte, Doom Vlakte & Gorah”, 
nr Alx. Q. 6-16. Hierdie plasekompleks le tussen “Addo Elephant Nat. 
Park” en “Sandflats (Paterson)” en moet dus nie verwar word met 
GORAH, (NORTH) GORAH ens. op 3326 DA nie; vgl. daarvoor TH A* 
451. Ons het meermale die verklaring van 'n Khoekhoense naam gevind 
deur dit te toets aan (jonger) Nederlandse of Afrikaanse name wat tot die
selfde naamkerngroep behoort. Dikwels is die name gedeeltelik of in hulle 
geheel uit die Khoekhoens vertaal. Dit lyk asof ons hierdie tegniek ook by
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Gorah kan toepas. Die sleutel is dan die plaasnaam “Zand Vlakte, Doom 
Vlakte en Gorah” . Ons het hier te doen met ’n gebied waar die invloed 
van Xhosa hom t.o.v. Khoekhoens laat geld, vgl. bv. QORA, CANINGA, 
KAMTRA ens. Dan is die lid -ra(h) van die naam Gorah miskien soos 
Nama -xa- = ryk aan, baie, m.a.w. die -r- in die Xhosavorm benader met 
hulle uvulere gutteraal die inlandse gutteraal. Die eerste lid, Go-, is mis
kien soos Nama 11khu- = doring (Rust 1960 DNW 14), sodat Doom 
Vlakte die (gedeeltelike) vertaling van Gorah kan wees. Vir die wisseling 
van k- en g- vgl. TH A* 42 by 5 A 3. Die feit dat in dieselfde graadvier- 
kantsegment 3325 BD ook die name Doom Nek, Doringnek, Doom Kloof 
en Thornleigh voorkom, verleen topografiese steun aan die verklaring van 
Gorah as “Doringryk".

GORECHAS, KOREGAS S 2818 BA

Van Reenen W 1791 VRV 15 300 “ ...na hed Warme Badsrivier...verder 
op tot na de Koregaas...Van de Coregaas voornd. na de Hariep begos 
Craal...”

Alexander JE 1837 EDIA 1 204 “Two hours brought us to Kurekhas 
where there was a reedy fountain with the footmarks of Zebras beside 
it...” Ook op kaart “Kurekhas” .

Albrecht C & A 1809 Tagebuch Moritz 31/1 116 “Zu Anfang Mai gingen 
die Leute [van Warmbad af] nach Corregas zu demselben Zwecke [nl. 
om koring te saai]” .

Weber FW 1867 Sendeling te Warmbad Quellen 8 5 “ ...nach Wortel und 
Korexas...” Dieselfde 1870 Quellen 8 55 “ ...ritt ich...nach Korexas und 
weiter nach Wortel...” . Nog eens in 1873 Quellen 8 102 “ ...besuchte die 
Werften =t=Gabis, Draaihoek und Gorechas” .

Hahn Th 1879 kaart “Korexas” , en met spelling “Korekhas” by Kiepert 
1893 kaart en Veillet s.j. kaart, maar “Gorechas” by Sprigade-Moisel 
1904 Kriegsk e.a.

Hahn Th 1881 Tsuni-||Goam 14 “Places have received their names from 
the abundance of these trees [t.w. Euphorbia candelabra]...there is a 
Korexas in the !Gami=bnus territory, Namaqualand...”

Mossop EE 1935 VRV 15 301 vn by Van Reenen se Koregaas “ IGorexas: 
Igoreb (zebra), xa, denoting abundance...Only some native huts are at 
the present day to be found at this ‘fontein’...”

Die suffiks -xa- (gespel -gaar, -ga-, -cha-, -kha- ens.) dui aan dat die saak 
ryklik daar aangetref word by die fontein (bepaaldelik as sodanig aangedui 
deur die uitgang -s van die fern, sing.) Daar word nou beweer dat die saak 
betrek moet word op die !gore-b of sebra (so deur dr H. Vedder wat dr 
Mossop oor die betekenis van die plekname by Van Reenen voorgelig het,
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kyk bl. 12), of op die goreb, ’n spesie Euphorbia, (so deur Pettman 1931 
SAPN 150, nie aangehaal nie, wat dit verbind met E. ingens en ook met 
E. mauritanica). Alexander se opmerking aangaande die sebraspore was as 
sodanig nie onjuis nie, maar het wel gelei tot ’n onjuiste gevolgtrekking, 
nl. dat die fonteinnaam met die sebras te doen het. Die fontein het as 
drinkplek met hulle te doen, nie die naam van die fontein nie. Hahn skryf 
die grondwoord kore- sonder suigklap, en se uitdruklik dat dit met die eu- 
forbiaplantsoort as grondslag verklaar moet word; pastor Weber wat daar 
gewerk het en die taal goed gepraat het, skryf in die aanhaling uit 1873 ’n 
pleknaam (=FGabis) met sy klap, maar Gorexas self daarsonder. Hulle 
dink nie aan 'n verklaring soos “Sebrafontein” wat in die Namawoord vir 
sebra ’n suigklap nodig het nie. Die bes-ingeligtes beskou die naam as die 
“Euforbiaryke fonteinplek” , in die volksmond “Melkbosfontein” . Die 
naam kom op verskeie plekke voor, daarom is hierbo telkens genoeg aan
gehaal om die plek ook ontwyfelbaar te situeer as die “Korechas” bokant 
Warmbad SWA. Die naam kom herhaaldelik voor in reisbeskrywings, dit 
was ’n belangrike uitspanning en oorstaning by die waterplek aan die 
Homrivier van Warmbad af noordwaarts na Wortel en verder. Dit is nie ’n 
plaasnaam nie, maar bestaan nog. So kom dit voor op die Topografiese 
reeks 1973 vel 2818 Warmbad; op die skaal 1:50 000 vir 2818 BA verskyn 
dit net bokant die Dreihukdam wat wel le waar die ou Korechas was. Die 
k- en g- (Kore- x Gore-) in die naam is die ou en bekende wisseling wat in 
gevalle allofonies fungeer.

Opm. In TH A* word onder CORREGAS op bl. 293 en onder KORE
CHAS, KOREXAS op 766 verwys na die inskrywing GORECHAS wat per 
abuis uitgelaat is en nou hier opgeneem word.

GOREE’S(HOOGTE), GOREES(HOOGTE, -LAAGTE) K 3319 DD (ou 
naam van Skurwekop)

Vir bespreking kyk NOREE...

+ GOREIS S 2015 BB

Luiperth D 1977 Hoofraadslid Gesprek “Goreis, Kore-ais, ‘Plek met aal-
wyne’.”

Die naam vir plase Goreis nr 122 en Goreis-Sud nr 116 is reeds bespreek 
in TH A* 452-3 en verskillende verklarings is genoem. Mnr Luiperth se 
bydrae word hier opgeneem omdat dit een van die gegewe verklarings 
steun, en omdat dit belangrik is deurdat hy die omgewing en die plase ken. 
Verder by GOREIS aldaar. Mnr FK Krenz 1979 Boer het bostaande gelees 
en skryf daarby: “Op Goreis-Siid staan geen aalwynbome (gore) nie.
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Gora-eis = ein Witbas-ahnlicher Baum, haufig in der Nahe von Wasser 
stehiend, eigentlich gorada (Damaqua)” .

GOREIS S 2518 DB

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Goreis: 
(Gores, dit is nios (gore, dis 'n snytjie, dit is iets waarmee jy sny, soos 
’n slagmes” .

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “Kora-ais, die gesig wat kyk. ‘KykgesigV’

Krenz FK 1978 Boer Aantekening “ (Kora = trennen; eis = Gesicht. 
|Gora-eis = Wo man sich trennte (auseinander ging), oder: Wo etwas 
geteilt wurde”.

Dit is ons enigste verklaring vir Goreis, plaas nr 174, noordwes van Koes. 
Saam met mnr Apriels se span en mnr Krenz meen ons dat die lid -ei-s te 
verstaan is as “gesig", of beter nog as “vlakte” , in Nama ai-, in Rvnse 
spelling soos hierbo, nl. ei- (Kr.-R. 1969 NW 60). Om die go- te verbind 
met Nama go = “gucken" (Rust 1960 DNW 28) vereis vir gore nog die 
partikel -re. Die ander verklarings dink aan (gora = deel, skei, ook met ’n 
slagmes deel. Die gronde is volgens wat die klankgroep oproep, sodat ook 
gedink kan word aan bv. (gore = bid, of aan 'n verklaring soos “Sebra- 
vlakte” , “Kwaggavlakte” . d.w.s. met die verbinding van gor(e)- aan Nama 
!gore- = “Zebra" (Rust 75). Hierdie plaasnaam verskyn eers laat op ons 
kaarte, en nerens is daar 'n aanduiding van die suigkonsonant in ons 
bronne nie. Sebras (terloops gemeld) was hier volop, die feit is o.a. 
bewaar in ’n ou naam van Gibeon, vgl. GOREGURAABES. Kyk ook 
GOREIS 1915 vir ander moontlikhede, bv. as “Aalwynvlakte".

GORGAS, KORGAS, CORGAS K 2919 DB/2920 CA

Kaart van Afdeling Kenhardt 1895 “Corgas” , ook die naam van ’n pan. 
Veillet s.j. kaart “Gorgas” op 2919 DB, en “Gorgas Vloer” op 2920 
CA. Topografiese reeks 1975 vel 2918 Pofadder “Korgas” .

Van Vreeden 1961 Oorsprong 315 “Gorgas...Ou naam...Moontlik xora = 
graafwater; -xa- = hoeveelheid..."Baie gorras...’.”

Vandag is Gorgas, so geregistreer, die naam van plaas Ken. Q. 12-9, suid- 
oos van Pofadder en in die distrik Kenhardt. Vroeer was dit die naam van 
'n “vloer” in ’n gebied met baie name wat uitgaan op -puts, -kolk (ook 
-kolken en -kolkje), -vloer, -pan en -vlei. Dit laat dink dat Gorgas kan ver
klaar word soos by dr Van Vreeden. Die fern. sing, -s benoem hier dan die 
vloer, ’n topografiese kenmerk, en dit is ongetwyfeld die beginpunt van die 
plaasnaam van vandag.
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GORIE(KOPPEN), GORIE(LAAGHTE), GORRIE(KOPPE), GORRIE- 
LAAGTE K 324 BD

Opmeting 1967 “Gorriekoppe, ou naam van 'n paar los koppe 32 myl [51 
km] oos [lees egter: noordwes] van Uitenhage. Waarskynlik Hottentots. 
Die oorsprong en betekenis kon nie bepaal word nie. Volgens die uit- 
spraak van die mense in die omgewing is die naam Gorriekoppe en nie 
Goriekoppe of Gorrakoppe nie: die g- soos in g-aan.

Op die Afdelingskaart 1890 van Uitenhage is die plase ingeskryf as “Gorie 
Koppen” nr Uit. Q. 16-21, en “Gorie Laagte” nr Uit. Q. 15-24, wat aan 
die westelike kant van Gorie Koppen grens. Gorie Laagte verskyn as 
“Gorrie Laaghte” op die besitkaart van 1969. Op die Topografiese reeks 
1973 vel 3324 Port Elizabeth is die name nou “Gorriekoppen” en “Gorrie- 
laagte” . Die plekke en plase le in die laagte tussen die Groot en die Klein 
Winterhoekberge, en noordwes van Uitenhage, in daardie distrik. Die be
tekenis kan ons sonder veel twyfel vasstel. Gorie Laagte, Gorie Koppen en 
die buurplaas “Paarden Laagte” nr Uit. Q. 16-42, al drie in die genoemde 
laagte of vallei, vorm 'n geografiese kern, ook naamkundig. Die Hollandse 
naam "Paarden” is hier kortheidshalwe gebruik vir “Wilde Paarden” of 
kwaggas, in Ou-Kaaps. bepaaldelik in sy oostelike dialek, deur Le Vaillant 
1780-85 opgeteken as Ikouarep (HOTT 529), in Nama !gore-b. Goriekop- 
pen is “Kwaggakoppe” , Gorie Laag(h)te is "Kwaggalaagte” . Die sleutel 
vir die verklaring is die Hollandse naam van die noordelike buurplaas. By- 
komstige gegewens is te vind onder die steekwoord GORIE(LAAGHTE) in 
TH A* 453, maar die verklaring wat daar deur segsliede gegee is, is ver- 
keerd en moet vervang word deur die verklaring wat ons nou kon vasstel 
deur die toepassing van die patroon van dubbelnamigheid by geografiese 
kerne.

GOROARIB S 1913 BD

DSWA-reeks 1912 Blatt 9 Zessfontein “Goroarib” , aan die Hoanibrivier, 
suidoos van Sesfontein.

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Die arib is die oumaboom, die omuama 
van die Herero, en goro is ‘vyf. Die plek van die vyf oumabome”.

Die bedoelde boom is die Albizia anthelminthica. Kyk verder HJ Wiss 
1973-4 Botanische Mitt 9. Dit sal interessant wees om te weet of hierdie 
kenteken in die gebied van die Topnaars, soos dit op die kaart ingeteken 
staan, nog daar voorkom — waarskynlik nie.
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+ GOR()OAB(-WEST, -EAST) S 1817 DD/1818 CA

Hartmann 1904 kaart “ !Goro |oab (Korokoab). Enges, tiefes Loch im 
Kalk, nur Trinkwasser” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Gorooab", die
selfde ook op DSWA-reeks 1910 Blatt 12 Grootfontein.

Ons het die naam behandel in TH A* 454 en dit verklaar as “Vyf-groot- 
bome-plek” n.a.v. die welmenende inligting wat mnr HG Bruns verstrek 
het. Nou het ons ’n ouer spelwyse in die opgawe van dr Hartmann. Die 
eerste lid is nie Goro- = vyf nie, dit is !goro-, klaarblyklik wisseluitspraak 
van !k(h)oro-, soos ook blyk uit die spelvorm hierbo tussen hakies aange- 
gee, nl. Koro-. Dit beteken ‘‘Kalkstein” (Rust 1960 DNW 34), soos nie net 
uit die voile woord self as sodanig afgelei kan word nie, maar soos ook 
duidelik word uit die beskrywing wat Hartmann aanvullend hierby noem, 
nl. “Loch im Kalk”. Die tweede lid, in die wisselvorm tussen hakies 
genoem as -koab, in die hoofvorm egter as |oab, is miskien te verbind met 
|oab = “die Lillie, die Vollheit” (Kr.-R. 1969 NW 315), die geheel so on
geveer die “Plek ( -b) waar kalkklip (Ikhoro-) volop (|oa) is” . K- en G- 
(khoro- en goro-) wissel mekaar omtrent soos allofone af; die vorm |oa- 
teenoor die (|)koa- wat tussen hakies staan, is ook 'n gewone wisselver- 
skynsel, vgl. in TH A* 44-45. Vandag is die ou plaas Gorooab onderver- 
deel in G.-West nr 295, en G.-East nr 294. Hartmann en sy navolgers situ- 
eer die plek net-net onderkant die 19e breedtegraad, in werklikheid is dit 
bokant, d.w.s. noordeliker soos in die kop hierbo aangegee.

[!Goro|oab**]

GORRAS, GORAAS, GORAAS (SE LEEGTE) K 3121 AB/BA

■Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3120 Williston “Gorras” , plaas nr Fr. Q. 3- 
9, dist. Williston; “Goraas” , sylyn.

Topografiese reeks 1972 vel 3120 Williston “Goraas se Leegte” .

Ons vind geen regstreekse topografiese hulp met hierdie naamgroep nie, 
maar plaasname in die omgewing, “Witaar” , “Blaauw Zyfer” ens., laat 
ons vermoed dat die naam “Gor(r)a(a)s” miskien soos ons gorra = graaf- 
water kan wees. Vgl. bv. WAT 1957 3 356 en 359-60.

GORRASIS S 2515 BD

Tsowaseb H 1977 Sersant Gesprek “Gorrasis, dit is die grouwater daar in 
die rivier; ons het ook gese: gorras, grouwater wat jy in die rivier 
maak” .

Gorrasis is plaas nr 99 aan die westelike grens van die distrik Maltahohe.
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Die naam van die rivier (mnr Tsowaseb) is nie ingeteken op SWA-reeks 
1974 vel 2514 Spencer Bay nie. Soos Nama xora = graafwater, -si- dui aan 
dat dit ’n pleknaam is, en die -s (fern, sing.) dat die plek hier ’n bron is.

GOUBEEB(KOP), GOUBEEP K 2919 DA

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2918 Namies “Goubeebkop” .

“Goubeebkop” is ongeveer suidsuidwes van Pofadder. Dit strek oor die 
plase “Klip Goubiep” en “Klercks Goubiep” . Aan die suidoostelike kant 
word Klercks Goubiep begrens deur “Wolf Kop” nr 1835/1912, op die 
suidgrens daarvan is “Wolfkop” . Vir “wolf” is o.a. !gou-b opgeteken (Rust 
1960 DNW 74) wat klankmatig goed met die lid Gou- van Goubeeb/p oor- 
eenstem. Die tweede lid, nl. -bee-, is ’n lokatief, soos Nama -be-, die slot 
-p/b, masc. sing., word veral gebruik vir die aanduiding van riviere en, 
soos hier, koppe of berge. Dit lyk dan taalkundig en geografies moontlik 
dat “Wolfkop" die (gedeeltelike) vertaling van Goubeeb(kop) kan wees. 
Op die ooreenstemmende Topografiese kaart 1975 word die naam Gou- 
beeb aangegee as Coubeep; so “Klip Coubeep” , “Coubeepkop” , “Klerks 
Coubeep", “Rooi Coubeep” en “Sand Coubeep”.

GOUBIES kyk + GOOBIES

GOUBIES(BERG), -(VLEI) kyk GOEBEES, GOUBIES, GOOBIES

GOUBOGAB, ROOIGOUBOGAB, ROOITGOUBOGAB K 2918

Topografiese reeks 1975 vel 2918 Pofadder “Rooi-T’Goubogab” .
PNK 1976 “Rooigoubogab. Gebied. Le 13 myl [21 km| noord van Spring

bok. Oorsprong onbekend”. In ander hand “Ratel".

Die plek le aan die hoofweg van Springbok na Pofadder, blykbaar nog net 
binne die Hester Malan-Veldblomreservaat, aan die oostelike kant hiervan 
grens die plaas Ratel Kraal Nam. Q. 6-15. ’n Ratel (Mellivora capensis) is 
in Nama o.a. |hariseb (Krenz FK 1979), |harebab (Rust 1960 DNW 32), 
ook !aus (Shortridge 1934 1 193). Almal staan heeltemal te ver van die 
grondwoord goubo- (die -ga- kan wees soos Nama -xa- = baie, of soos 
d=ga- = gat met oopgegrawe water, of soos =Fga- = vlakte, ens.) Af- 
gaande op die klank, maar ook op die aanwesigheid van die aardvark hier 
(vgl. KOEBOEGAS wat net wes van Rooigoubogab le), kan eerder gedink 
word aan Nama jkhuwu- = aardvark. Die pleknaam is hibridies. “Die 
aardvark(gate, -vlakte) in die rooi grond” .
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+ GOUDA K 3319 AC

Op bl. 458-9 van TH A* is twee afleidings uit resente tyd genoem waar- 
mee bloot klankassosiatief verklarings van die betekenis van Gouda gegee 
is. Ons meen dat die afleidings nie oortuig nie. Soos maar altyd gebeur as 
’n mens probleembewus is, bly jy op die uitkyk. In hierdie geval is ons 
deur Knudsen op 'n spoor gebring wat ons gevolg het. In sy Tagebuch nr 7 
[1843] soos aangehaal deur prof. E. Moritz 29/4 147, se Knudsen oor die 
Bergdamaras dat die skeldnaam vir hulle as “Chou-Damras" [Xaudaman], 
te vertaal is met “Dreck-damras” , en dat die woord Choup tog noukeurig 
onderskei moet word van “Kaup(-Damap)'\ d.w.s. die groepnaam moet 
nie gespel word as ‘’Kaup-Damap” nie, want “Kaub...heisst Honig” . Hier
die woord vir heuning het ons getref. Kau- en Gou- was normaal verwissel- 
baar in die ou dae: Gou- word, volgens ons segsman ter plaatse, saam met 
die -da van die dorpsnaam, uitgespreek “soos 'Ghowdah' in Engels” . Die 
K- en die G- verskil dus bloot daarin dat die K- sonder, en die G- met 
stem uitgespreek word, origens is hulle nagenoeg eenders. Bekyk ons die 
huidige kaarte, dan word ons getref deur enkele name in die bergstreke 
hier, soos ten weste van Gouda en suidwestelik van Porterville waar daar 
’n “Heuningberg” is, en aan sy voet die plaas “Honigfontein” op 3318 BB, 
’n naam wat volgens die Hollandse spelling oud is, wel so oud soos Gouda 
self. Hier is in hierdie bergomgewings talle name met die bestanddeel 
Honig-, Honing-, Heuning-. Ons stel die vraag of Gouda nie sou beteken: 
“Heuningpad” , of “-poort” nie. Dit is minstens patroonmatig. is motiveer- 
baar uit die genoemde plekname, en steunende op die Namakenner en 
Evangelievertaler Knudsen is dit taalkundig verantwoordbaar. Ons hoef 
nie net op Knudsen te steun nie. Korana het gau- geken vir “heuning- 
koek” , Griekwa die woord chue- vir “heuning”, en ook San (||kaau), 
almal, met vindplase, genoem by CHUE, alwaar. Ons glo dat die taalkun
dige argument oortuigend is. “Heuningpoort” .

GOUDAS K 2917 BA (ou naam van Kookfontein, nou Steinkopf)

De Klerk J 1978 Oud-Skoolhoof Vraelys per CR Burger Skoolhoof. Die 
oorspronklike naam van die dorpie [Steinkopf] was gou-das — ’n woord 
wat beteken Kookfontein na aanleiding van 'n baie sterk water wat uit 
die aarde geborrel het” .

“Kook” is in Nama |gu, (Rust I960 DNW 36), in Ou-Kaaps is dit opgete- 
ken as Gouns (HOTT 351) waar die -n- die realisasie van die nasaal is. Dit 
stem goed ooreen met die eerste lid van Goudas soos deur mnr De Klerk 
aangegee, nl. |Gou-. Die tweede lid, -da-, is miskien ’n lokatiefmorfeem, 
die slot -s fern. sing, meer bepaaldelik om 'n-fontein aan te dui. Goudas is
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dan ’n wisselvorm van Gungdas, Gudas en Gutas, vgl. TH A* 488 s.v.
GUTAS.

[ | Giidas ]

+ GOUDIN1 K 3319 CB

Zahn G 1830 Sendeling te Tulbagh BRM 1832 51 “Den 11. [Oktober] 
reiste ich... nach der Goudeni. Dieser Name bedeutet in der Hottentot- 
tensprach Dreck-Honig. Es wird namlich in dieser Gegend viel Honig 
(eni) gefunden; da sie aber oft mit Dreck (Goud) iiberschwemmt wird, 
so verdirbt der Honig, und daher der Name”.

Eerw. Zahn ontleed die samestelling soos volg: goud- = drek, en -eni = 
heuning. Volgens Nama moet dit egter wees : xou- [xau-] = “Scheiss- 
dreck...” , en -dani- = “der Honig” (Kr.-R. 1969 NW 48 en 53 resp.). 
Deni- is ’n gewone Ou-Kaapse variant in uitspraak. Mens twyfel of eerw. 
Zahn, toe nog pas in die land en nuut op sy sendingpos, reeds veel Khoe- 
khoens geken het, ook blykens sy woordverdeling, maar sy mededeling 
berus bepaald op wat plaaslik aan horn gese is. Om dit taalkundig aan- 
neemlik te maak sou die verdeling gou- plus -deni goed gewees het. Vir 
ons is dit nog onklaar hoe die mis presies die heuning bederf het. Van 
belang is dat ons met hierdie verklaring ’n nuwe gesigspunt gekry het. Vgl. 
ook CHUE en GOUDA.

[Xaudanib]

GOUGO K 3021 AB

Veillet s.j. kaart “Gougo” , cprgeneem van die kaart van die Afdelingsraad 
1895. Dieselfde op latere kaarte.

Gougo is plaas nr Fr. Q. 1-25 (nou 19), distrik Carnarvon. Dit le noordwes 
van Vanwyksvlei en suidwes van Verneukpan. Die gebied is oor die alge- 
meen laagliggend wat afloop na Carnarvonleegte en Verneukpan. Gougo 
le hoer, die hoogste punt van die omgewing dra die landmetersbaken nr 
42, 1111,1 meter bo seespieel (S.A. reeks 1975 skaal 1:50 000 vel 3021 
Brill se Dam) en le op Gougo. Suidoos van Gougo is die grensplaas 
“Springbok Oog” Fr. Q. 2-30 (nou nr 27), ook daarop ’n baken nr 27 
(Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3020 Sakrivier), en ’n hoog uitstekende 
punt genoem “Spitskop”. Dit bied ons die nodige gegewens vir die verkla
ring. In die vroee dae was dit springbokwereld: daaraan hierinner die 
naam van die ou aangrensende plaas “Springbok Oog”, en ook die naam 
van Gougo self wat die westelike helfte van die bergmassa beslaan. Gougo 
beteken immers “Springbok(berg)spits” , soos Nama ||gu- = springbok, en
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+  go- = (berg)spits (vgl. Rust 1960 DNW 58 vir albei woorde). Die lid 
“Springbok-” vertaal die lid “Gou-” in die twee name van plase in die
selfde bergmassa, plase wat boonop ook buurplase is.

GOUNA, GOUNA(BOS), -(RIVIER) K 3323 CC

Afdelingskaart Knysna 1890 “Gouna” . “Gouna River” .
Opmeting 1960 “Gounabos, naam van bos en bosstasie 6 myl [10 km] 

noord van Knysna. Ou naam, waarskynlik Hottentot. Die G- word uit- 
gespreek soos in Engels. Dit is die naam van een van die grootste 
onderdele van die Knysnabosse. Die naam is welbekend. Die plaaslike 
bosboustasie word ook Gouna genoem. Dit is moontlik ook die belang- 
rikste boerplek van Knysna se olifante. P.G. Grobler” .

Die Afdelingskaart gee die hoofplek aan as “Gouna” met byvoeging “Im
migrant Location”. Die bosboustasie en die nedersetting is nog die “hart” 
van die bedrywighede i.v.m. “Gounabos” . Gouna het heelwat derivate, 
soos “Klein Gounabos” , “Gouna Mission” ens. Oud is ook die riviernaam. 
Die grondwoord is wel die Khoekhoense naam vir die Carpobrotus edulis, 
bekend as o.a. die ghoenavy, suurvy ens., vgl. Smith 1966 CNSAP 557. 
Die spelling van die vir die inlander waardevolle plantsoort was baie 
onvas, bv. ghou-, ghau-, gau- e.d.m., benewens die genoemde ghoena en 
gouna.

GOUNA, GOUNA (SE LAAGTE) K 3120 DA

Topografiese reeks 1972 vel 3120 Williston “Gouna”, “Gouna se Laagte” .

Ons kon op ons kaarte geen plaas “Gouna” opspoor nie. “Gouna” en 
“Gouna se Laagte” is op die suidelike deel van die plaas “Zandkraal” nr 
Clw. Q. 2-44, distrik Calvinia. Volgens die toponimiese patroon sou ons 
verwag dat “Zandkraal” en “Gouna” naas hul topografiese verband ook 
taalkundig ’n verband sou he. Ons vind in ons woordeskat egter geen 
woord vir “sand” wat met die lid “Gou-” van “Gouna” kan ooreenstem 
nie. Net oor die suidwestelike grens van “Zandkraal” is die plaas “Platte- 
kraal” nr Clw. Q. 2-9. Vir “plat” is in Ou-Kaaps opgeteken -hou (met ’n x 
vooraan vir ’n klapklank) (HOTT 421) wat, met inagneming van die ver- 
wisselbaarheid van h en g (vgl. TH A* 45 by 5 C 4), wel met “Gou-” kan 
ooreenstem. Die lid “-na” van “Gouna” is dan miskien soos Nama !na- = 
“in” (Rust 1960 DNW 33). Maar ons is baie meer tevrede om sonder topo
grafiese kerne hier Hewers af te gaan op die klankassosiatiewe ooreenkoms 
van hierdie naam met die Khoekhoense woord vir die Carpobrotus edulis, 
nl. die ghoena- of gouna (Smith CA 1966 CNSAP 227) vir ’n soort eetbare
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veldvy. Miskien is daar tog ook vir hierdie verklaring topografiese steun. 
Op 3120 DD en op 3121 CC kom “Vyeboskop” voor, kyk die genoemde 
Topografiese kaart. Dalk is die “vyebos” dieselfde as die gouna(vy), dan 
wys die name op die wye verspreiding van die plant.

+ GOURITS(RIVIER) K 3421 BD by uitmonding

Stevens 1877 Remarks TSAPS 1 51 “ ...the Gouritz flowing into the sea to 
the west of Mossel Bay. This is another pure and unaltered Koranna 
word and means Diarrhoea River, from the habit it has of coming down 
with a mighty rush after rain, muddy and filthy, bearing trees, bushes 
and debris in its downward rush” .

Op bl. 60 se Stevens dat hy “Koranna” hier gebruik in teenstelling met 
Bantoe, m.a.w. hy verstaan daaronder so ongeveer dieselfde as ons met 
Khoekhoens.'Op bl. 51 erken hy die hulp wat hy van sy broer G H Ste
vens ontvang het, ’n kenner van Korana. Hierdie verklaring van hulle open 
nuwe moontlikhede. Dit herinner sterk aan die afleiding van Swakop en 
die motivering daarvan. Trouens, die lid Gou- is dan dieselfde woord as 
die tweede komponent van Swakop, nl. soos Nama xou-b [xau-b] = 
“Scheissdreck (von Vogeln, Hunden, Menschen)” (Kr.-R. 1969 NW 48), 
wat met buikloop verbind word, die afvoer van vuiligheid, naamlik. Die 
hiponoia is in ooreenstemming met die Khoekhoense siening in vergelyk- 
bare gevalle. Met die slotlid -rits van Gourits weet die Stevense nie goeie 
raad nie: “and ritz is probably a word imitative of the noise of something 
rushing down a narrow channel, with sudden force...” Die verklaring word 
vir die geval gemaak, na dit voorkom, aangesien dit bekend is dat die 
Gourits vinnig kan afkom, onverhoeds, se genl. Janssens, en as rivier deur 
die “inwoonders voor een der moeylijkste gehouden” word (GM RZA 4 
111). Ook ander reisigers wys hierop. Aangenome dat Stevens se verkla
ring steekhou, kan vir die slotlid miskien eerder gedink word aan die in- 
tensiveringsuffiks -ri- (“deutet Wiederholung oder Intensivierung der Tatig- 
keit an", in Kr.-R. 1969 NW 336), dan met die -s (ook -ts) as lokatief. Die 
gevolg is dat die verklaring dan goed klop met wat Stevens voorstel, nl. 
dat die ontlasting (weergegee met die werkwoord xou, in Rynse spelling 
vir xau), geintensiveerd verloop (ri-) soos by buikloop of skittery. Die 
ander verklarings wat in A* gegee is, word hiermee dan presies omgedraai. 
Die rivier kry nie sy naam van 'n volkstam daar op sy oewers nie, die 
volkstam neem sy naam aan van sy woonplek, van die rivier. Oor die gel- 
digheid van die een of die ander verklaring eee ons geen uitspraak nie. 
Albei is moontlik, albei het parallelle. Hierby het Krenz FK 1979 Boer "n 
aantekening wat op klankooreenkomste berus en boeiend kan wees. 
“ IGouri = uberqueren (Furt, Drift)” .
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+ GOUS, GHOUS K 2820 BA

Die geval is bespreek in TH A*465 n.a v. die opvating van dr Van Vree- 
den e.a. Veillet wat daar nie aangehaal is nie, spel dit op sy kaart ook as 
“Ghous” en gee daarby nog “Ghous Kop” , 'n kop op die plaas. Die gere- 
gistreerde naam is “Gous” , dit le aan die benedeloop van die Molopori- 
vier, aan weerskante, in die distrik Gordonia, noordelik van Augrabies. 
Die opgawe in TH A van die ligging moet verbeter word van 2820 AB tot 
BA, en ook die verklaring kan verbeter word. Hierdie uitgestrekte plaas 
grens aan Swartmodder waarmee dit eens op "n tyd klaarblyklik ’n eenheid 
gevorm het. Die naam Gous hou dalk verband met die van die noordelike 
buurplaas Swartmodder en is dan soos Nama +goa- = “angefeuchteter 
Lehm...” (Kr.-R. 1969 NW 132), of beter, “modder” , met die fern. sing, -s 
hier ter nadere aanduiding van die ou modderplek. Die geografiese en 
taalkundige affiniteite maak die verklaring moontlik. Andersins kan ook 
gedink word aan !Gou-s in die betekenis van ’n “Waterval” , indien ’n 
waterval daar voorkom, op voorstel van Krenz FK 1979 Aantekening. 
“Gous” het niks te doen met die familienaam Gous of met Engels “ghost” 
(=spook) nie, soos daar ook al beweer is, vgl. Van Vreeden se medede- 
lings t.a.p. “Modderplek", of “Waterval” .

GOUS(BERG) kyk KOUS(BERG)

[GOUWSBERG, GOUWSHOEK] kyk KOUS(BERG), GOUS(BERG) 

[GRANAATBOSKOLK] kyk HYES 

[GRANIETKOP] kyk GOAROES 

GRAPPIES K 2919 BD (uit Gorabes) ‘

Van Vreeden BF 1961 Oorsprong 317 “Grappies, plaas ongeveer 40 myl 
[64 km] suidoos van Pofadder...Pioniersbenaming. Ontstaan vaag. Plek 
waar trekboere soms vergader (weiding) en gesellig verkeer (oorlewe- 
ring)...”

Burger WA s.j. Geskiedenis 59 “Grappies = Grabees = plek waar oop- 
gekrapte water weg is, toegewaai, toegespoel of opgedroog het. Later 
verwar met die Afrikaanse woord” .

’n Segsman (ons laat horn ongenoemd bly) skryf in sy Vraelys by hierdie 
plaasnaam dat ons nou “grappies met horn maak” omdat dit ’n gewone 
Afrikaanse naam is. Ook dr Van Vreeden deel mee dat volgens oorlewe-
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ring hierdie naam wat oud is, verband hou met gesellige verkeer. Dit is 
oud genoeg om verhaspel te word. Mnr Burger gee ’n tussenvorm op, Gra- 
bees, wat nie meer Afrikaans kan wees nie. Volgens die betekenis is Gra- 
bees 'n “sametrekking” van wat in Nama sal wees Xorabes, saamgestel 
met die -s, ’n genusteken hier vir ’n waterplek soos 'n bron of kolk, met 
die morfeem -bee- (ook -be-, -bi- ens.), ’n lokatief, veral ’n akwatiese lo- 
katief, en met die grondwoord Xora- vir ’n water wat by ’n oopgrawing 
deursyfer, vgl. Kr.-R. 1969 NW 47 “xoras = das Wassergraben im Rivier” . 
Nou is die proef op die som dit: Hierdie plaas Grappies nr Gr 75/1931 het 
by hom aan die oostelike kant, effens noordelik, die plaas “Graaf Water” 
nr 216/1931, vroeer klaarblyklik aangrensend. Daar is hier nog ander plase 
met die naam “Graaf Water” , nabygelee is Ken. Q. 6-1 op 2920 AB en 
Ken. Q. 3-18. Die gang sal dus gewees het: Xorabes, Gorabes of hoe ook 
al gespel. betekenende die “Plek” (-bee-s) waar 'n gorra gegrawe is (xo
ra)”, het geword, moontlik langs die weg van Grabees, die Afrikaanse Grap
pies, wat die volksetimologiese vervorming van die Khoekhoense pleknaam 
Xorabes van ouds is, en daarnaas het ’n byliggende plaas die normale ver
taling van die ou Khoekhoense naam aangeneem, t.w. Graaf Water.

[Xorabes**]

[GRASLAAGTE] kyk DAASDAAP, DASDAP 

[GRASWATER, GRASWATERRIVIER] kyk KAMKAMIS 

GROCHUS, GOROGOS S 2314

Moritz W 1972 Pastor ms Topnaars 4 [Twee uur van Sandwichhafen, rig- 
ting Walvisbaai, le Grochus.] “Auf der Karte von 1891 wird der Platz 
Gorogos genannt. Der Nama-Name ist =PKorogos, und das bedeutet 
‘Muschelplatz’.”

Die eerste reel van ons bespreking van hierdie name in TH A* 467 het 
weggeval; daarom word die aanhaling hier herhaal, nou met byvoeging van 
die ontbrekende eerste reel.

[GROENDORN] kyk KAMKOES 

[GROOTBERG] kyk ABEEP 

[GROOTBERG] kyk GEIUIS
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[GROOTDERM] kyk KUWIS

GROOTKANKAN S 2516 CD

Opmeting 1949 “Groot-Kankan, dist. Keetmanshoop, 12 myl [19 km] 
noordoos van Tses-stasie. Ou naam van putte. Ook gespel Groot-Gan- 
gan (Gan word uitgespreek 'kan'), en beteken ‘Dank’. Inligting van L. 
Frederik, Nama-onderwyser” . [In ander hand ingeskryf:] “Namataal: 
Gei-gan-gan = ‘Groot danksegging'. H. V(edder)” .

Op beskikbare kaarte het ons die mooi naam nie raakgelees nie.

GROOT KAU, GROOTKOU (SE KOP) K 2918 CA kyk KOU(BERG)

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2918 Namies “Groot Kau” , plaas Nam. Q. 
7-20.

Op die wesgrens van “Groot Kau” is ’n kop met daarop driehoeksbaken 
27. Op die ooreenstemmende Topografiese reeks 1975 vel 2918 Pofadder 
word die kop aangegee as “Grootkou se Kop". Wes van die kop is “Bles- 
kop” en suid van Bleskop loop “Nouspoort” . “Groot Kau", “Grootkou se 
Kop", “Nouspoort" en “Bleskop” behoort almal tot dieselfde naamkern- 
groep. Ons meen dat daar naas die topografiese verband tussen die name 
ook ’n taalkundige verband moontlik is. Met inagneming van die bestaan- 
bare variabiliteit van n- en k- (vgl. TH A* by 5 D 5) is die lid Nou- van 
Noupoort en die lid -kou- van Grootkou se Kop, en ook die lid Kau van 
Groot Kau, wisselspellinge van dieselfde Khoekhoense grondwoord. Aan 
die hand van talle soortgelyke gevalle sou ons verwag het dat daar 'n ver
band tussen Nou-/Kou-/Kau en “Bles-” sou wees. Ons meen dit is miskien 
wel die geval. In ons bronne kon ons nie ’n Khoekhoense woord vir “bles” 
vind wat goed met nou- of kou- ooreenstem nie, maar vir “glatt” is opge- 
teken =t=hou- (Rust 1960 DNW 27), wat met die variabiliteit van k- en li
en van n- en h- (vgl. TH A* 45 by 5 C 3 en 45 by 5 D 5 onderskeidelik) 
met Kou-/Kau- en Nou- kan ooreenstem. Dit lyk dan asof die naam van 
Groot Kau se kop primer was en dan oorgedra is, in vertaalde vorm op 
Bleskop, en ook op Nouspoort, die -s- van Nouspoort fern. sing, om hier 
die “poort" aan te dui. Hierdie verklaring wyk dus af van die verklarings 
wat in TH A** 770 gegee is onder KOU(BERG) en wat gebaseer is op 
klankassosiatiewe uitleg en/of ’n toevalligheid in die ligging daarvan.

[GROOTKLOOF] kyk NOUGA

[GROOTRIVIER] kyk TAUCOUE
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[GROOTVISRIVIER] kyk OEBA

GROOTZOE K 3420 AC

Kyk by SOES, SOE(RIVIER). Die Afrikaanse Groot- is geheg vooraan die 
Khoekhoense -zoe, ook gespel -soe. Hierdie naam kom op Remhoogte 
voor.

[GRUNEBERG] kyk AMROS

GUAAP(VLAKTE), GHWAAP(SEBERG) K 3119 CB/DA

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3118 Calvinia “Guaap Vlakte” , plaas nr 
Civ. Q. 18-58, “Ghwaapseberg” oos en suidoos daarvan.

“Guaap Vlakte” is ongeveer driehoekig. Dit word aan die noordooste be- 
grens deur die plase “Wolf River A or Klipbak” nr Civ. Q. 13-41 en 
“Wolf River B” nr Civ. Q. 13-38. Aan die noordweste word Guaap Vlakte 
begrens deur “Wolf River C” nr Civ. Q. 13-39, en aan die suide deur 
“Oude Drift” nr Civ. Q. 10-12, wat aan sy oosgrens “Krom Koker Hoek” 
nr Civ. Q. 25-13 het. Die suidelike grens van Oude Drift en Krom Koker 
Hoek is die noordgrens van “Wolf River E” nr Civ. Q. 17-25. Wolf River 
E word aan die suide begrens deur “Wolf River F” nr Civ. Q. 17-24. Oor 
die plase “Wolf River” nrs A, B, C, E en F, en ook oor “Oude Drift” en 
“Guaap Vlakte” , vloei die “Wolfrivier” . Waar “Guaap Vlakte” so presies 
deur die plase “Wolf River” omring is en waar die “Wolfrivier” al die 
plase soos krale aanmekaar ryg, lyk dit asof “Wolf River” , “Wolfrivier” , 
“Guaap (Vlakte)” en “Ghwaap(seberg)” !n toponimiese kerngroep vorm. 
In soortgelyke gevalle het ons al meermale gevind dat daar naas die topo
grafiese samehang ook ’n taalkundige verband is. Ons meen dit kan ook 
hier die geval wees. Dan is die lid “-aap” van “Guaap”/“Ghwaap” soos 
Nama !ab = rivier (Rust 1960 DNW 22). Die eerste lid van die naam, nl. 
“Gu-” , moet dan “wolf” beteken. “Wolf” is in Nama !gou- (Rust 74) wat 
klankmatig goed ooreenstem met gu-. Dit lyk dan asof “Guaap”/ 
“Ghwaap” soos Nama !gau-!ab kan wees. Indien juis, is “Wolfrivier” of 
“Wolf River” letterlik uit die Khoekhoens vertaal. Ons noem ten slotte net 
dat die bergnaam op die ooreenstemmende Topografiese kaart 1968 voor- 
kom as “Ghwaapberg” .

GUABGAMIS S [2115]

Kohler O 1959 Omaruru 45 “ ||Guab ||gamis” .
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Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ ||Guab, eigentlich ||guas; ||gu = Spring
bok, ab = Loch, Pfiitze; ||gams = Wasser” .

[||Guab||gamis**]

GUAM S 2618

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “ !Guam, dit 
beteken ‘Maak die deur toe’. Hulle het mos die deur met ’n vel toege- 
maak” . ’n Stem “Guam is die fontein wat somaar naby is” .

’n Plek naby Koes. Mnr Arndt gaan uit van !gu- = “die lange Binsen- 
matte” (Kr.-R. 1969 NW 144) wat ook gebruik word as ’n afskorting vir 
die huisdeur (-am- = mond, opening, deur), maar dit is moeilik om te sien 
hoe dit pleknaam geword het. 'n Beter kans hiervoor het o.i. Nama |gu = 
“nahen, nahe kommen” (Kr.-R. 139), by -am- = mond, opening, fontein: 
die “Nabye fontein” .

GUANIB S 2516 DC/DD ('n ou naam van Swartmodderrivier)

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Nuahoe (Guanib)” , en noord daarvan 
“Schwarz-Schlamm”.

Hierdie riviertjie loop ongeveer oostelik, en na sy samevloeiing met ’n 
ander lopie bereik hulle die Konkiep. Die Guanib gaan uit op die -b van 
die ml. ekv. en is die gewone uitgang by riviername. Die naam Guanib 
kom ons nie meer tee op die toeganklike kaarte nie. Vandag heet dit 
Swartmodderrivier, noordwes van Helmeringhausen. Swartmodder- is ten 
dele ’n vertaling van die ou naam, nl. in sy element -modder-, in Nama is 
dit =t=goa-, die eerste deel van ons Gua-. Die -ni- is hier wel lokatief. Die 
Swart- van die Afrikaanse naam is op een stadium moontlik afkomstig uit 
die alternatiewe Duitse naam van die gebied net bokant die begin van die 
riviertjie, die Nuahoe/Guanib. Op die Kriegskarte is dit “Schwarz- 
Schlamm”, d.w.s. “Swartmodder” , in Nama van vandag =PNu-d=goa-. Die 
een naam Guanib druk dan nie die begrip “swart” spesifiek uit nie. Die 
kleur is in die Khoekhoense naam Guanib bygedink, in Duits en in 
Afrikaans is dit eksplisiet gemaak. Vandag het die riviertjie net een naam, 
soos gese, en wel die Afrikaanse, die enigste wat opgeneem is in die SWA- 
reeks 1971 vel 2516 Gibeon. Vir die ander ou en ook verdwene Khoe
khoense naam kyk die bespreking in TH A** 918.

[ +  Goanib]

GUARRI HILLS, THE K 3225 DD

Survey 1952 “The Guarri Hills, range of hills, +- 20 miles [32 km] South
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West of Bedford. Name of long standing. ‘Guarri trees’ (Afrikaans 
ghwarriebome) grow on the slopes and in the kloofs of these hills. As 
the name is used by English speaking farmers and I found no evidence 
of an Afrikaans equivalent or other name, I gave the English form of 
the name. Situated on the farm Olivewoods.” Form filled in by H.A. 
Ruddock.

Vir bespreking van die boomsoort vgl. GHWARRIE(BOS)... in TH A* 
417.

GUB S 1916 CA

Hartmann 1904 kaart “ !Gub”, goeie puts. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Gub” , en so op ander kaarte.

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ !Gub is die dikbasboom” .
Luiperth D 1977 Hoofraadslid Gesprek “ !Gub. Dis die Boesmans se naam 

daardie” .

Gub is plaas nr 182, noord van Outjo, aan ’n ou wapad (Kriegskarte). 
Wiss HJ 1975 Botanische Mitt 57 beskryf die Igueb as ’n Dombeya rotundi- 
folia, ook bekend as dikbas en drolpeer, in Engels wild pear, in Duits 
Schneeballstrauch, met wye verbreiding in hierdie omgewing. Mnr Krenz 
sal gelyk he.

[!Gub]

+ GUBUAMS S 2319 DC (kyk GUBUOMS)

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “ IGubuams, ‘Klopmond’. 
‘Rondemond’ is IGubuams”.

Hierdie mededeling word gevoeg by wat in TH A* 470 gese is onder GU
BUOMS, en wel omdat daar meer as een verklaring ontvang is. Hierdie 
verklaring steun die van mev. Franzius en van mnr Krenz t.o.v. die lid 
Igubu (of !guwu) = klop. Met -am-s = mond staan mnr Kariseb egter 
alleen: dit is of !om-s of !um-s = hand, soos o.a. oorgelewer is sedert min- 
stens die tyd van Hahn 1879, die geheel deur hulle verklaar as “Klophand” 
of “Klopvuis” , d.i. “Gebalde-vuis” , teenoor mnr Kariseb se “Klopmond”, 
n begrip wat vir ons nie heeltemal duidelik is nie. Klopmond en klophand 

verskyn nie in WAT VI nie maar is blykbaar sinvol in Khoekhoens. Dr 
Hahn se verklaring pas nie hierby in nie, hy gaan vir albei samestellende 
dele van ’n ander standpunt uit, kyk aldaar.
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GUBUIS S 2616 CD

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Gubuis” , bron.
Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Gubuis ist !gubu = rund, |uis = Fels” .

Die naam kom nie meer op ons jonger kaarte voor nie. Dit was die naam 
vir 'n bron op die huidige plaas Kubub nr 15, suid van Aus en wes van die 
Huib-Hochplateau. Die “Bron ( -s van die fern, sing.) by die ronde klip” . 
Die G- van Gubu- wissel af met die K- van die plaasnaam Kubub. Steun 
vir die verklaring van die grondwoord Gubu- as “rond” vind ons in ons 
verklaring van die plaasnaam KUBUB as verbandhoudend met “ !guwu- = 
wat rond is” , vgl. TH A** 792-793.

GUBUSIB kyk GABUSIB

+ GUCHAB S 1917 DB

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Die 
regte manier om te se is IGugab. Dit meen die man met die groot voor- 
kop. Dit beteken nie baie voorkoppe nie, of baie skaap nie” .

In TH A* 470-1 is ’n verklaring van mnr FK Krenz gegee wat presies se 
dat die naam beteken die “Kloof waar die (gesteelde) skape gehou is” , 
d.w.s. dit is verklaar as gu-+ =f= ga-F -b. Die Bruinmense sien dit anders. 
Die -cha- is bv. nie soos Nama -xa- = baie, volop aan (iets) nie. Die 
grondwoord is volgens hulle die Namawoord vir “voorkop” . Voorkop is in 
Nama !u-s, in Korana is dit opgeteken met velere inset as !kx’u-b, nl. deur 
Meinhof 1930, terwyl Engelbrecht 1928 opgeteken het !u-xa-ms. Hierdie 
-ms verskyn in ander dialekte as -b/-s, d.w.s. !u-xa-ms is gelyk aan !uxa-b, 
gevelariseer as Iguxab (vgl. HOTT 509-510). Taalkundig is mnr Xaregeb 
en sy span tog ook te verdedig. Interessant dat die vorm !(g)ucha-b. nog in 
Korana van ongeveer 1930 bewaar, in Nama verlore geraak het maar in ’n 
ou pleknaam nog ongeskonde bewaar is. Die naam Guchab is vandag nog 
behoue vir die stasie oos van Otavi, maar dan gedevelariseer as UCHAB, 
alwaar. Die “Man met die groot voorkop" berus wel op ’n gelykenis met 
die rotspunt daar. Andersins soos by mnr Krenz.

GUCHENOES(-NORD), -(-SUED) S 2619 AB en AD resp.

Van Vreeden 1961 Oorsprong 325 “Guchenoes...Alhoewel omgevorm, is 
die voorkoms en die betekenis van die naam nog duidelik, nl. skaap- 
werf/skaapplaas (Nama gub = hamel/skaap)” .

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Guchenoes se 
regte naam is Guxoas, skaapbrakbos, dis ’n soort plant wat die skaap 
lief is om te vreet en wat op die plaas baie groei” .
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Die twee plase le so ongeveer tussen Aroab en Koes, distrik Keetmans
hoop, Guchenoes-Nord is nr 223 op AB. en -Sud is nr 224 op AD. Die 
komponent Gu- soos by dr Van Vreeden, beteken skaap. die tweede lid is, 
soos gehoor by die Bruinmense, -xoas, of die nasaliteit as -n- gerealiseer, 
-xonas, in die plaasnaam -xenoes. Mnr Arndt se span het die naam onmid- 
dellik en ferm gegee, betekenende “skaapbrakbos” . Ons wil dit as die 
juiste verklaring aanneem. Onder hierdie volksnaam word die brakbos nie 
deur Smith 1966 CNSAP behandel nie.

[Guxalnoes**]

GUDAOS S 2015

Krenz FK 1979 Boer Aantekening “Am Outjo-Franzfontein Bergzug heisst 
ein Bergpass IGudaos = Voetpad”.

By grondwoord !gu = “gehen, wandeln” (Kr.-R. 1969 NW 145) en dao- = 
(hier) pad.

GUERNA K 3324 CA/CD kyk ook GWERNA .

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3324 Port Elizabeth “Guerna or Lang Riet 
Fontein” .

Topografiese reeks 1973 vel 3324 Port Elizabeth “Guerna” , “Geurnakop”. 
Opmeting 1977 “Guernakop” . Ou naam. Kop op plaas. “Hottentot” . 

Guernakop. “This is derivation of a Hottentot word meaning ‘fertile’, 
like guano. The farm on which the kop is situated is particularly fertile 
— blessed with strong fountains and good water, is known as Guerna". 
Informant: mnr. KL Neuman.

Ons het meermale gevind dat waar ’n Afrikaanse naam as alternatief vir ’n 
Khoekhoense naam aangegee word, dit ’n vertaling van die Khoekhoense 
naam is. As dit hier die geval was, sou “Lang Riet Fontein” 'n vertaling 
van “Guerna” gewees het. Ons glo nie dat dit so is nie. “Riet” is in Nama 
=t=a (Kr.-R. 1969 NW 32) en dit kan wel met “-na” vereenselwig word. 
Maar ons vind geen woord wat “Lang” beteken wat met “Guer-” vereen
selwig kan word nie.

Ten suide en ooste van Guerna le die Baviaanskloofbosreserwe. Daarop 
is “Geurnakop” met landmetersbaken nr 24. Ten noorde van die bosre- 
serwe, met een hoek wat aan die plaas Guerna raak, is die plaas “Spans- 
riet Gat” nr Hu. Q. 4-4. Die name “Guerna”, “Geurnakop” en “Spansriet 
Gat” vorm ’n toponimiese kerngroep. Indien die lid “-na” in “Guer- 
na”/“Geurna” dieselfde woord is as Nama 4= a- = riet, soos ons meen wel 
die geval is, het ons in die lid, “Guer-” of “Geur-” dalk die Khoekhoense
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naam vir “Spansriet” of spaans(e)riet, die Arundo donax (Smith 1966 
CNSAP 430), waarvan die Khoekhoen musiekinstrumente soos die “gora” 
gemaak het. Interessant is dit dat Smith t.a.p. as alternatiewe volksnaam 
vir die spaans(e)riet “giant reed” aangee. Dan is daar wel ’n semantiese 
verband tussen “Guerna” en “Lang Riet” .

Hierteenoor staan die verklaring van mnr Neuman van Guerna. Ons kan 
dit nog taalkundig nog kerngroepsgewys versoen om dit oortuigend te 
maak.

GUESIB S 1918 CA

Hartmann 1904 kaart “ IGuesib” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Guesib” .

Die huidige pad na Rundu volg nog dieselfde roete van Grootfontein af. 
Guesib le daarop noordoostelik van Grootfontein aan die pad, en wel op 
die plaas Strydfontein op 1918 CA, deur dr Hartmann gespel “Strijdfon- 
tein” . Guesib is die berg op die plaas, soos o.a. afgelei kan word van die 
-b, ml. ekv., indeks van rivier-, en soos hier, van bergname. Ons het 
gemeen dat daar moontlik ’n verband kan wees tussen Guesib en Strijdfon- 
tein. Die -si- is ’n normale lokatiefsuffiks. Nou is daar inderdaad in Nama 
'n !khoi = “laufen, rennen” (Kr.-R. 1969 NW 245), met die juiste slag, 
maar die betekenis is te ver, seifs met die gedagte aan ’n wedloop. Dan 
liewer te verklaar met Nama !gue- vir die Dombeya rotundifolia, die 
dikbas of drolpeer, "n struik wat hier volop is en met sy wit blommetjies 
die lenteseisoen inlei, vgl. Wiss HJ 1975 Botanische Mitt 57. Die “Dikbas- 
berg”? Op die kop staan die landmetersbaken nr 76 (SWA-reeks 1978 1918 
CA Grootfontein, skaal 1:50 000).

GUGAIB S 2616 DD

Kroenlein JG 1867 Quellen 12 440 “Dawid Goliath [sagte:] ‘Lehrer [ver- 
staan: Kroenlein], dahinten in der Gu-!gaib (Fluss, 5 Minuten vom 
Platze [sendelingswoning op Berseba] entfernt), fielen drei Schiisse...” 

Krenz FK 1979 Boer Aantekening “Sal Gugaib nie maar beteken dat ’n 
skaap = gu vasgehaak het (in dorings), of gebind = !gai is nie?”

Die naam is die van ’n spruitjie, die ml. ekv. -b dui dit eintlik reeds aan. 

GUGANAB S 1918 AA

Hartmann 1904 kaart “ !Gu-||ganab. Piitse im Kalk”. Sprigade-Moisel 1904 
Kriegsk “Guganab” , telkens twee plekke met dieselfde naam, naby 
mekaar gelee, westelik van die lyn Aris-Kayas, noord van Grootfontein.
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DSWA-reeks 1910 Blatt 12 Grootfontein “Guganab-West” en “Guga- 
nab Ost” , albei aan die pad van Aris na Tsebeb.

In die vierkant 1918 AA kom ander name voor met bestanddeel -ganab. 
Dr Hartmann het ||Hu-||ganas en !Hau-||ganab behalwe nog ons !Gu-||ga- 
nab, maar nog in AA nog in AB is ’n (-)Gui-||ganab. Oor die lid ||gana- is 
daar geen twyfel nie, dit is die naam in Nama vir die kameeldoringboom. 
Ook oor die !gu- (let op nie !gu nie) behoort geen groot twyfel te bestaan 
nie. Dit is die Namanaam vir die rooihaak of basterkameeldoringboom, die 
Acacia reficiens, ook genoem “Schwarzdorn im Norden” , alles volgens 
Wiss HJ 1973-4 Botanische Mitt 8. Ons neem aan dat die lid !gu-s = baster 
(as sodanig kom dit nie in die gewone woordeboeke voor nie). Die Nama
naam van die stamgenote wat as Basters bekend is, heet Gu-nun, en die 
terloopse vraag is hier of die lid Gu- nie ook as !Gu- te begryp is en of 
Basters nie erens net ’n vertaling uit Khoekhoens is nie. ’n Ander vraag is 
dit: Hoekom kry ons geen Guganab meer na 1910 nie en wel 'n Guiganab? 
Soos ons ’n Guiganab-West en -Ost teekom, is hier ook ’n Guganab-West 
en -Ost. Guiganab le net oos van die lyn wat AA en AB skei, en Guganab 
net wes daarvan. Is Guiganab by die verdeling in nuwe plase maar die ou 
Guganab? Dan beteken Guiganab nie die “Eenkameeldoringboom” nie, 
maar net “Basterkameeldoringboom” , en bewaar dit, weliswaar effens ver- 
vorm, die ou tradisionele naam. Die vraag is nog onopgelos, nogtans is dit 
’n boeiende vraag. Kyk verder GUIGANAB in hierdie deel.

[ !Gu||ganab]

GUGUB S 1918 CB (nou Okanakasewa)

Hartmann 1904 kaart “Okanakaseua (!Gu-!gub)” . Sprigade-Moisel 1904 
Kriegsk “ ...(Gugub)” .

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “Saaqua” .

Ons het te doen met die plaas nr 216 aan die pad wat suidoostelik van 
Grootfontein af loop en nog net sy Hereronaam dra van Okanakasewa, 
wat die eienaar E. Maye verklaar as okana = “das kleine Ding” plus 
kasewa = “zuriickgeblieben” (Vraelys 1975). Ons weet nog nie of die 
Hereronaam ’n verband met die Khoekhoense naam het nie. As !Gu-b ook 
die naam vir die Sa-b of Boesman is, dan kan die okana (lokatiewe prefiks 
buite rekening gelaat) moontlik na die klein Bruinman verwys. Hoe ook 
al, die woord !gu beteken ook spoorsny (Kr.-R. 1969 NW 144), die redu- 
plikatiewe vorm is kousatief of, soos wel hier, intensivering. !Gu-!gu-b is 
die persoon, die man ( -b) wat goed en dikwels spoorsny/spoorvat, d.i. die 
Boesman, en Gugub is die “Spoorplek/Spoorsnyerplek” , eintlik dan die
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“Boesmanplek” . Die verklaring lyk vir ons houdbaar. Hierdie alternatiewe 
naam van Gugub kom nie meer op die vir ons beskikbare kaarte voor nie.

[!Gu!gub]

■ GUHAWUS S 2518/2618 (ou naam van Vertwall, d.i. Verdwaal)

Rust Fr (Jnr) sj Nama-Ortsnamen (ms.) “Vertwall, eig. Verdwaal, Gu- 
||hawus, Irrgarten ( ‘der Verirrende’).” Vertwall is plaas nr 24, wes van 
Koes gelee, distrik Keetmanshoop. Pastor Rust se dat dit wanspelling is 
van Verdwaal. In Rust 1960 DNW 33 word onder “irren” aangegee: 
“ !gu-=Fhawu (vom Wege)” , d.w.s. afdwaal, verdwaal. Dit is in ons 
“kas” die enigste opgawe van die ou Namanaam. Die rede vir die naam 
is ook verlore.

[!Gu] jhawus**]

GUHES S 2718 BD/DB (Namanaam van Moorivier)

Rooi J 1977 Plaasarbeider en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Ge
sprek “Mooirivier noem ons |Guhes. Dit meen ’n ding wat jy nie ken 
nie, ‘Onbekend’.”

Hierdie Mooirivier is ’n stroompie wat deur Ariams nr 27 loop, bokant 
Duurdrift-Nord, distrik Karasburg. Volgens die gegewe verklaring is die 
grondwoord te verbind met Nama |u = “nicht wissen, nicht kennen” (Kr.- 
R. 1969 NW 366), waarvan die ouer vorm die (nog) gevelariseerde |gu is. 
Aangeheg is die passiewe suffiks -he-, gevolg deur die -s van die fern. sing. 
Die “Onbekend-geworde” . Ook die rede vir die naam het onbekend 
geword.

[|Uhes**]

GUIAMS S 2319 CD

Opmeting s.j. “Gui-ams, pan 105 myl [169 km] suidoos” [van Leonard- 
ville],

Kohler O 1959 Gobabis 69 “ |Gui-ams” .
Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “ |Gui-ams, dit is een 

mond” .
Krenz FK 1977 Boer Aantekening “Eine offnung”.

Le in die Aminuis-reservaat. Dit is die naam van 'n groterige droe pan. 
|Gui = een, ’n enkele, en am-s = mond, opening, oordraagbaar op ’n 
wateropening soos ’n bron; ons neem aan dat die pannaam van so 'n “ope
ning” in of by hom verkry is. Vgl. ook SWA-reeks 1966 vel 2318 Leonard- 
ville.

[ | Gui-ams]
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GUIARAB S 1915 AC

Hartmann 1904 kaart “ |Gui-|arab” , waterplek op 19° 17' 15° 1'. Sprigade- 
Moisel 1904 Kriegsk “Guiarab” .

Krenz FK 1977 Boer Aantekening "Einzelner Termitenhiigel” .
Du Raan RA 1978 Dorpsingenieur Vraelys “Gui-|arab: een rib".

Die naam vir hierdie plek, noordoostelik van Kamanjab, bestaan nie meer 
nie, vandag heet die plaas “Vaalkop” nr 657 per lesings van Hartmann. Sy 
vermelding van die suigkonsonante maak wel verklaringspogings moontlik 
soos bv. by mnr Krenz (Nama |gui = een, enkel, en |ara- = “der Termi- 
tenbau” , vgl. Kr.-R. 1969 NW 14), of vir tweede lid soos by mnr Du Raan 
|ara-b = “Rippe” (Rust 1960 DNW 50). Volgens die taalgegewens by dr 
Hartmann is albei verklarings aanvaarbaar; maar ook buitetaalse oorwe- 
gings is nog nodig om die regte keuse te kan maak, en die ontbreek voor- 
lopig nog.

[|Gui|arab]

GU1B1B S 1917 CD (ou alternatiewe naam van Okorusu nr 499)

Hartmann 1904 kaart “Okorusu (|Guibib). Vlei” . Sprigade-Moisel 1904 
Kriegsk “Okorusu (Guibib)” .

Okorusu is die naam van plaas nr 499, suidoostelik van Otavi en nie te 
verwar met Okorusu nr 88 nie. Okorusu beteken die “Plek van die orusu- 
boom” (Kohler 1958 Heimkal 101), Hereronaam van die Rhus dinteri 
(Wiss HJ 1975 Botanische Mitt 53). Die nou verdwene alternatiewe Nama
naam verwys moontlik na dieselfde orusuboom (in Nama !are-b) waarvan 
daar by die bron aan die wapad net een gestaan het, Nama |gui = een. 
Die -bi- is lokatiefsuffiks.

[|Guibeb]

GUIGAMS S 2819 CC (ou naam van Pelgrimsrust)

DSWA-reeks 1911 Blatt 29 Warmbad "Pilgrimstrost (Guigams)” .

Dit is ons enigste optekening van die ou naam van Pelgrimsrust, plaas nr 
100, aan die noordelike hange van die Skimmelberge, of suidoos van 
Warmbad. Nie een van die twee name kom voor op die kaarte van Hahn 
1879 of Kiepert 1893 nie; die Kriegskarte van 1904 noem hierdie bron aan 
die pad “Pelgrimsrust” . Dit stem in ligging presies ooreen met wat die 
kaart van 1911 noem “Pelgrimstrost” , sodat hierdie -trost kartografiese 
inskryffout vir -rust moet wees. Hierdie troosryke rusplek [vir die moee 
voet van die pelgrim] was ’n bron in die laagte tussen die berglandskap
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hier (vir die topografie vgl. o.a. vel 2819 CC Pelladrif van reeks 1:50 000 
van 1973). Die -s (vr. ekv.) dui hier bepaaldelik aan dat die plek 'n bron 
is. Die -gam- is wel vir Nama ||gam- wat beteken “water” . Die gui- is hier 
sonder tongslag. Daarom moet ons raai wat hy wil se. |Gui = bv. een, en 
d=gui = veel, d.w.s. daar is net “Een watertjie” of daar is “Baie water- 
tjies” waar die pelgrim kon rus. Uit die aard van die naam vermoed ons 
dat die pelgrim ’n sendeling was, miskien van Pella, van Jerusalem of Bly- 
deverwacht.

GUIGANAB (-OST, -WEST) S 1918 AB

Van Rensburg 1973 Boer Vraelys “Guiganab. Plaas 80 km noord van 
Grootfontein. Beteken ‘Een kameelboom'; gui = een, en ganab = ka- 
meelboom. By die opstal staan een groot kameelboom; elders op die 
plaas is nou net jong kameelbome”.

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Dit 
is |Gui||ganab. Dit beteken ‘Een kameeldoringboom’.”

Dit geld hier plaas nr 273, ’n onderverdeling blykens die toevoeging “Gui- 
ganab-Ost” . Mnr Van Rensburg, eienaar van -Ost, verklaar die betekenis 
anders as mnr Espach, eienaar van -West, kyk TH A* 477. Taalkundig is 
mnr Van Rensburg se verklaring verkieslik, gerugsteun deur mnr Xaregeb 
en sy span. Dit is ’n naam saamgestel uit Nama |gui = een, en ||gana- = 
kameeldoringboom. Acacia giraffae. Die motivering is oortuigend en pa- 
troonmatig (die kameeldoringboom kom nog daar voor). Daarmee stem dit 
ooreen met die verklaring van GUIGANABIS, vgl. TH A* bl. 478. Opval- 
lend dat die eerste lid deur die eienaar van -Ost verklaar word met | gui = 
een, en die eienaar van -West dit verstaan as =t=gui = vele, baie. En tog 
hou albei die verklarings nie steek nie, eenvoudig omdat die lid Gui- nie 
regtig Gui- is nie, maar oorspronklik !Gu- was, vgl. GUGANAB in hierdie 
band.

GUINAUS S 1918 AC

Hartmann 1904 kaart “Guin-aus” , bron aan die pad van Grootfontein af 
noordwaarts, naby Abenab, noordoostelik daarvan.

Die naam het blykbaar verdwyn vir die fontein (Nama |au-s, deur dr Hart
mann met 'n deelteken spesiaal as aparte lettergreep aangedui) waar dit 
(daarbinne of daaromheen) gewemel het, Nama gui = “wimmeln" (Kr.-R. 
1969 NW 137). Die huidige nasaliteit van die tweeklank is in die naam ge- 
realiseer as 'n nasale konsonant, gui het eintlik ontstaan uit guin. Guin kan 
ook gesien word as die comm. pi. van gui = melkbos, sodat Guin-aus dan
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te vertaal is as “Melkbosfontein” , of (grammaties beter) as “Melkbosse- 
fontein", maar mnr Krenz het in TH A* 474 onder GUIAB gewaarsku dat 
“noordoos van Outjo geen melkbosse is nie” . Indien die melkbos tog op 
hierdie plek voorgekom het, sou die verklaring i.v. daarmee veral taalkun
dig goed bevredig het.

GUISS S [2617]

Kreft H 1870 Quellen 3 217 “ ...David Christian blieb auf +Guiss bei 
Capt. Sinclair liegen...”

Kapt. Sinclair het die sendelinge baie ergernis veroorsaak, o.a. oor sy 
drankhandel met die Namas en sy slegte invloed op Dawid Christian. Ons 
het die naam van sy woonplek goed weergegee gekry, met slag en nasali- 
teit, maar is tog nog onseker oor die presiese verklaring. Miskien soos 
=Tgui- wat mnr Krenz ken as 'n “wildepruim of dadel. almal is lief daar- 
voor” (kyk GUIAB 1916/17 in TH A* 474), met die fem. sing, -s wat soms 
kan se dat dit ’n fontein is. Daar is ook ander moontlikhede.

GUIUIN S 1913 B

Opmeting s.j. “Gui-uin” , berge. Kaokoveld.
Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Dit sal wees =t=gui = baie, viele, en |uin = 

klippe, berge” .

Die |ui-n is dan die gemeenslagtige mv. by |ui- = klip, rots. “Klipagtige 
Berg” , die “Berg waar daar baie klippe is” . Dit le oos van die ou wapad, 
vgl. Hartmann 1904 kaart, en dan oostelik van Sesfontein.

[=FGui|uin]

GUKUIB S 2318 AA 

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Gukuip” .

Gukuip le in die “springbokgebied” ten ooste van die Karubeamberge. Die 
naam kom ons na die tyd van die Kriegskarte nie meer op ander kaarte tee 
nie. Afgaande op die klank sou mens dit kon verklaar as “Springbokklip” , 
by ||gu- = springbok, en |(k)ui- = klip, of as “Springbokskans” , by ||gu, 
en 11kui-b = “Schanze, Ansitz” (Krenz FK 1979 Boer Aantekening). Gelet 
op die nabyheid van Doornpoort (Gukuip le op die Kriegskarte suidwes 
van Achenib 247 en suid van Doornpoort 248) kan ’n mens ook ’n verband 
soek met 11khu- = “doring(boom)” vir die Gu- van die pleknaam, plus 
|(k)ui-b = klip, rots, so ongeveer dan “Doringklip” . Laasgenoemde poging 
het waarskynlik die beste kans, en in die geval is Gukuip moontlik ’n ou
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naam van die “doringgebied" waarvan “Doornpoort" 'n onderdeel mag 
wees.

+ GUMAUB S 1917 BD

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Ons 
het nie 'n naam vir Gumaub nie, net die Herero’s het ’n naam. Dit is 
die Herero’s se naam wat hy het, Ongoma. Dit is die Herero’s se veld. 
Die Damaras was nie daar nie. Daar was ’n Witman daar, en die leeus 
het hom gebyt” .

As ons mnr Xaregeb goed verstaan, se hy en sy span dat Gumaub ’n 
vervorming van die Hereronaam is. Nog Gumaub nog Ongoma verskyn op 
Hartmann se kaart. Ons het Gumaub behandel in TH A* 481 n.a.v. die 
mededeling van die eienaar, mnr A Sievers, en daarom word die bo- 
staande hier opgeneem vir verdere ondersoek.

GUMEGUAOS S [1914-1915]

Krenz FK 1979 Boer Aantekening “ !Gumegu!aos = Topnaar-Pass, nord- 
lich von Kamanjab” .

Die graadvierkant van Kamanjab is 1914 DB, sodat "ndrdlich” daarvan sal 
wees 1914 B- of 1915 A-. Ons vind die naam nie terug op die toeganklike 
kaarte nie. Dit het bepaald ook bykomende waarde, bv. vir die geskied- 
kundige. Vgl. vir die eerste lid ook GOMENGAMS in hierdie deel.

GUMTSAS S 181S CA

Hartmann 1904 kaart “ |Gumtsas. Tr(ockene) Vlei mit Kalksteinfelsen” . 
Krenz FK 1977 Boer Aantekening “Gumtsas, |gum = saugen. Gumtsas = 

Stelle, wo man Wasser mit einem Rohrchen saugte” .
Du Raan RA 1978 Dorpsingenieur Aantekening “ |Gumtsas = dig bebos” .

Hierdie drinkplek wat Gerber en Gass in 1903 op hulle reis van Tsintsabis 
af noordwaarts gebruik het, le tans in die gebied van die Okavango-reser- 
vaat. Dr Hartmann noem die suigklap wat ons twee segsliede aanvaar 
maar die woord |gom (= suig, ook dig, dig bebos, vgl. Kr.-R. 1969 NW 
114/115) verskillend tonaliseer en verklaar. Maar waarskynlik kan dit nie 
“Digbebos” wees nie, omdat Hartmann se dat dit ’n droe vlei is.

[|Gumtsas]
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GUMUKAMS S [2616]

Moritz W 1978 Pastor Brief “ Im Bethanien-Distrikt bedeutet der 
Platz...Gumu kams = gomgu||gams = Ochsenwasser (Beeswater)’’.

Ons kon die plek nie nader situeer nie en vind dit nie op ons kaarte terug 
nie. Dit is ’n ander plek as GOMAGUGAME in TH A* 444, maar dit het 
dieselfde komponente en betekenis, alwaar.

GUNAB S 2617 AB

Maritz JH 1974 Boer Gesprek “Gunab word uitgespreek 11Kha!b. Dit be
teken ‘Soetdoringrivier’. ||Khu beteken hierdie soetdoring, en !ab is ’n 
rivier. Die borne groei hier” .

Die plaas Gunab nr 59, noordoos van Bethanien, het sy naam blykbaar 
van die rivier. soos ook gesien kan word aan die uitgang van die ml. ekv. 
-b, ’n uitgang wat gewoonlik by berg- en riviername gebruik word. Die 
soetdoring is die Acacia karoo Hayne, ook genoem die A. horrida Willd., 
volgens Wiss HJ 1973-4 Botanische Mitt 7. Hy spel die Namanaam ||khu. 
Die Duitsers van Suidwes noem hom “Weissdorn” .

[ 11 Khu! ab]

GUNAQUA kyk TGUNAQUA 

GUNGOXOUB kyk CHUNGOCHOAB

GUNICHAS, GROSS GUNICHAS, KLEIN GUNICHAS S 2218 DB (Klein 
Gunichas is die ou naam van Soetwater)

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek “Guni
chas is Waensplek. Dit is waar die waens bymekaar gestaan het in die 
tyd van die Herero-oorlog, dit is Gunichas” .

Hierdie plaas aan die Swart-Nossobrivier, en grensend aan die dorpsgrond 
van Gobabis se suidelike kant, is reeds bespreek in TH A* 483. Daar het 
Blanke segsliede dit verklaar as “Roering” of “Duwweltjiesplek”. Die 
Khoekhoense segsliede hier kies as grondwoord guni[kuni] = “Wagen” 
(Rust 1960 DNW 71), die letterlike vertaling die “Plek ( -s) waar daar baie 
(-cha-, Nama -xa-) waens (guni-) gestaan het” . Die Bruinmense gee aan 
die naam ’n geskiedkundige grondslag.

Met reeks SWA 1:50 000 1976 vel 2218 DB Doringveld voor ons, glo 
ons dat ons segsliede, afgaande op die .klankassosiasie, tog verkeerd was.
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Op die genoemde kaart grens suidelik aan Klein Gunichas die onderverde- 
ling “Soetwater” . “Soet" is in Nama =t=kon, gesubstantiveer is dit =t=koni 
(Rust 1960 DNW 60). Die variabiliteit in die uitspraak van die klinkers -o- 
en -u- in Nama en ook van -g- en -k- is baie algemeen. Dan is die ooreen- 
stemming tussen die Guni- van die naam en die (=F)koni wat die begrip vir 
die soet smaak van die water weergee, opvallend, maar deurslaggewend is 
dat die onderverdeelde “Soetwater" grensplaas is van die ou Gunichas, 
waarvan die noordelike gedeelte bekend is as “Klein Gunichas” , in teen- 
stelling met “Gross Gunichas". “Soetwater" is met ander woorde die ver
taling van Gunichas, soos Nama =Fkoni plus -xa- vir -cha- = baie, plus -s 
van die vr. ekv. wat se dat die naam op ’n plek betrek is soos bv. ’n bron. 
Die soet water hier aan die Swart Nossob suid van Gobabis is by wyse van 
sy uitsonderlikheid 'n benoemingswaardige faktor.

GUNTSAS S 1918 AB

Hartmann 1904 kaart "Guntsas (Farm)”. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Guntsas” , bron.

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Daar 
was ’n groot dam daar gemaak waar die mense kon swem. Kutsas, 
Kuntsas, amper soos ’n groot fontein. Dit meen ‘groot swemplek’.”

Guntsas was al 'n plaas in die tyd van dr Hartmann, noordelik van Groot
fontein. Dit is nou nr 272. In die omgewing is baie vleie (Hartmann), die 
plaas self het baie water gehad. Die segsliede sien in die slotdeel die woord 
tsa = “schwimmen" (Kr.-R. 1969 NW 378), maar dr Hartmann skryf die 
nasaliteit nie by die slotdeel nie, wel by die gronddeel. Miskien te verbind 
met Nama d=kon = soet; die slot -s lokativeer hier ’n fontein, die geheel 
dan ongeveer “Soetfontein". Die tsa beteken dan smaak, proe (Kr.-R. 
377). Maar alles sluit nog nie volkome nie, ook rugsteun Hartmann dit nie 
met die opgawe van die juiste klap nie.

GUNUBIS, GUNEBIS S 2619 CC

Kiepert 1893 kaart “ |Gunubis” , bron. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Gu- 
nebis” , bron. DSWA-reeks 1912 Blatt 25 Keetmanshoop “Nunebis” . 

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “Miskien is dit |kunub = vinger” .

Die naam is redelik oud. Die tongslag is wel korrek aangegee. Op 
moderne kaarte vind ons die naam nie meer terug nie. Dit was in die om
gewing van die huidige plaas Kannenberg 258. Mnr Krenz meen dat die ou 
naam dalk ’n gelykenis met ’n vinger kon aangedui het, of in verband met 
’n gebeurtenis met ’n vinger gestaan het, afgaande op die klank soos dit by
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Kiepert voorkom. Uitgaande van die uitspraak soos dit by Sprigade-Moisel 
voorkom, meen mnr J Boois 1979 Taalassistent Aantekening dat die naam 
betrek kan word op die |khunibe-b, die goggatjie bekend as abramboe- 
pens, ’n soort koringkriek.

[|Gunubes]

GUNUCHAS S 1917 DD

Hartmann 1904 kaart “Gunuchas” , bronnaam, en op latere kaarte, as 
naam van plaas nr 162.

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Daar 
is ’n groot en diep gat, daar waar die water uitkom, dit is kookwater. 
Daar kom rooi water uit en daardie water maak die mense klaar. |Gu is 
‘kook’, dit is ’n ding wat kook. ‘Kookgat’.”

Die plaas le suidwestelik van Grootfontein. Vgl. GUTAS in TH A* 488, 
ook vir variante. Die nasaliteit van die klinker is uit ’n -n- gerealiseer, die 
|gu is uit |gun-, hiervolgens.

GUNUOB kyk GONOB

GUPERAS S 2516 DA

Swartbooi Klaas 1974 Kantoorbediende Gesprek “Guperas, dit is ook ’n 
fonteinplek daardie... lUbiras. Maar dit is nou iets wat so rond is, wat 
net soos hierdie melkderm is” .

Die begrip “rond” is in Nama Ihuwu, Iguwu en !gowi (Rust 1960 DNW 
50); laasgenoemde opgawe stem klankmatig goed ooreen met die Gupe- 
van die naam en met die !ubi- van ons segsman, nou net gedevefarise^r 
(uit !(g)ubi-). Die verband met die melkderm is vir ons nou nie meer dui- 
delik nie. Die -ra- is moontlik die dualis fern., en die -s (sing, fern.) dui 
hier die fontein aan. Die betekenis lyk dan ongeveer te wees die “Twee 
ronde bronne” . Guperas is plaas nr 24, noordwes van Helmeringhausen.

GURIGAUB 2216 A kyk KURIKAUB

GURUB S 2317 AC

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ ||Gurub: Berg suidwes 
van Rehoboth. ||Gurub = kwarts. (J. Boois)” . Nadere beskrywing deur 
mnr Boois: “Die berg le van wes na oos ongeveer 4 km suid van Reho
both. Dit lyk na 'n rif. Verder weswaarts kry ons die =bKhari| |Gurub.
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Die hoofpad wat van suid na noord loop, loop tussen Gai- en ^Khari- 
||Gurub deur. Verder ooswaarts volg Kai +  Omgus en dit word deur die 
T=Oan||obrivier van =t=Khari| |Gurub geskei. Dit eindig by Rehoboth- 
stasie, en dan kom =PKhari=l=Omgus...”

GURUKAMS S 2418 AC

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Gurukams” , bron.

Die ou naam kom nie meer op toeganklike moderne kaarte voor nie. Die 
bron het gele aan die ou trekpad tussen Hoachanas en Mariental, meer be- 
paaldelik tussen Schiirfpenz nr 120 en Swartmodder 114, in die pannetjies- 
veld. DSWA-reeks 1911 Blatt 21 Arahoab beskryf die landskap as “Stei- 
nige Ebene” , en wes en suid daarvan kry ons "Kalk Diinen” . Onderkant 
Swartmodder le “Witvley” nr 115. Dan behoort die naam Gurukams nie 
moeilik te wees om te verklaar nie. Die eerste komponent is soos Nama 
||guru- = “Quarz, Kieselgrund" (Kr.-R. 1969 NW 143), witterige klippies, 
en ||gam- = water, ook vir ’n bron en seifs vir ’n vlei. Die lokativerende 
fern. sing, -s dui hier meer bepaald aan dat die plek die naam van 'n bron 
of vlei is. “Kwartsfontein” . Die naam is topografies.

[ 11 Guru | |gams]

GURUS S 2617 AC

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Gurus (Naoses)” .

Dit is ’n bron aan die Konkieprivier, noordelik van Bethanien, langs ’n ou 
trekpad. Dit sal beteken ’n “Waterplek ( -s) waar daar kwartsstene 
(||guru-) is” , of “ ...wat vuil (|guru) is” .

+ GURUS S 2719 AA

Apriels K 1977 en vier ander Khoekhoen van Aroab Gesprek “Dit is 
|Gurus, vuilis” .

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Daardie rivier 
kom so af, die Gurubrivier. Partykeer is dit troebel, |gurub, die water is 
nie wit nie, dit is vuil” .

Gurus is die naam van plaas nr 77, en ook van die rivier wat suidoostelik 
vloei en deur die Bakrivier ontvang word. As dit die rivier is, dan noem 
mnr Arndt en sy span dit die Gurub, met die -b (ml. ekv.) vir die rivier, 
wat die normale patroon volg. Die naam is al bespreek in TH A* 487 waar 
dit verklaar is as “Klipperige rivier” , na Nama ||guru- = “Quarz, Kiesel- 
stein...” , en steun daarvoor is gevind in die feit dat die Nama-hoofman
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Hendrik Witbooi 1894 dit ook so spel. Ons meen die ou verklaring daar 
verdien die voorkeur, en dat die verklaring hierbo assosiatiewe rasionalisa- 
sie is, wat ook begryplik is maar nie deurslaggewend nie. Die plaas en die 
rivier is oos van die Groot-Karasberg, die ou “Steinfeld” , wat alles in die 
rigting van “klipperigheid” wys.

[| |Gurus**]

GURUXANAS(PAN) K 2620 AD (kyk ook OGENAS(PAN))

Opmeting 1954 by Ogenaspan “Omdat daar klippies in die pan le, het die 
Namas die oorspronklike naam [verstaan: Guruxanas] wat ‘Klipmaag’ 
beteken en nou as Ogenas bekend is, aan die plek gegee. Niemand is 
hierlangs in staat om die oorspronklike naam soos deur die Namas uit- 
gespreek, te spel nie — my eie spelling is Tkoeroeganas” . 

Opmeting 1969 “Guruxanaspan, dist. Gordonia. ’n Pan” .

Op die Topo-kadastrale reeks 1967 vel 2620 Witdraai word die plaas aan- 
gegee as Ogenas, daarop die “Ogenaspan", maar op die ooreenstemmende 
Topografiese kaart 1968 word geen Ogenas/pan aangegee nie, net Guruxa
nas. Die segsman van Opmeting 1954 vir hierdie naam, t.w. die Namaspre- 
kende Kleurlingkonstabel D. Mouton, verklaar die naam goed as “Klip
maag” , Nama ||guru- = “Kieselgrund” (Kr.-R. 1969 NW 143), en !na-b = 
“der Bauch” (Kr.-R. 278). Vir ’n ander analise kyk OGENAS, met die re- 
sultaat: “Pan ( -s) met baie (-xa-) klippe (||guru-) daarin (!na)” .

GUTES, GUT1S kyk KUDIS 2317

[GUTWOHNE] kyk GAMGOIS

GUWAS S [2418 DD]

Rust F snr 18S9 Quellen 19 8 “...wir erreichten |Haruchas. Auf IGuwas 
trafen wir tags zuvor 13 Fliichtlinge an, die sich aus dem Ouob vor Hen
drik Witbooi gefliichtet... hatten” .

Pastor Rust was op Gochas gevestig, en Haruchas is net suid daarvan. 
IGuwas kom nie in hierdie vorm en in hierdie omgewing op ouer kaarte 
voor nie, dit is klaarblyklik 'n waterplek (aangedui deur die fern. sing, -s) 
in die nabyheid van die Auob waar die agtervolgdes vir hulle tussen die 
duine skuil gehou het. Moontlik verwys die naam na die voorkoms van die 
guwa- of gowaboom daar, die Moringa ovalifolie. Vgl. Wiss HJ 1977 Bota- 
nische Mitt 92 en GOBAS(BERG) vir meer besonderhede.

[IGuwas]
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GUWUGUWU(PAN) K 2720 BD

Topo-kadastrale reeks 1962 vel 2720 Abiekwasputs “Goeboe-Goeboe” , 
plaas nr 9730/1955. Topografiese reeks 1968 vel 2720 Huniput “Goeboe- 
Goeboe” en net suid daarvan “Guwu-Guwupan” .

Afgaande bloot op die klank sou ons geneig wees om die naam te verbind 
met Nama !guwu = rond (Rust 1960 DNW 51). Hierdie vermoede vind 
ook topografiese steun. Oos van Goeboe-Goeboe en Guwu-Guwupan is 
die plaas “Rondepan” nr 10444/1956 op 2721 AC en daarop die pan “Ron- 
depan”. Die twee plekke is te ver van mekaar af vir die Khoekhoense en 
Afrikaanse name om na dieselfde (geografiese) kenteken te verwys, maar 
dis heel moontlik dat die benaming van die kleiner Rondepan en die plaas 
waarop dit le, bei'nvloed kon gewees het deur die ouer Khoekhoense 
naam.

GWAAS, GHWAAS(HOOGTE) K 3325 AA kyk ook DWAAS, 
DWAAS(BERG)

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3324 Port Elizabeth “Gwaas” , “Ghwaas- 
hoogte” .

Die plaas “Gwaas” nr Jan. Q. 1-10 is naby die suidoostelike hoek van die 
distrik Jansenville gelee, in die distrik. Aan die oostekant grens Gwaas aan 
“Schiet Hoogte” , plaas nr Jan. Q. 1-3. Op die suidelike dele van die twee 
plase is “Ghwaashoogte” , die verlenging van die Suurberge wes van 
Sondagrivierpoort. Aan die noordekant van en aangrensend aan “Schiet 
Hoogte” is die plaas “Dwaas” nr Uit. Q. 4-98 waarop die suidelike deel 
van Mentzdam is. Op die ooreenstemmende Topografiese kaart 1973 word 
suid van Mentzdam nog aangegee "Dwaasfontein” . Oos van en aangren
send aan “Schiet Fontein” is die plaas “Modderfontein” nr Som. Q. 6-47. 
Die toponimiese groepering is dan Gwaas, Ghwaashoogte, Dwaas, Dwaas
fontein, Schiet Hoogte en Modderfontein. Ons meen dat “Dwaas” en 
“G(h)waas” allofoneer, vir die wisseling d en g vgl. DOUKOMS(KRAAL), 
GOUKAMMA en ook HOTT 179 e.v. en TH A* 47 by 5 E 1. Hoewel 
Dwaas dus ’n Afrikaanse voorkoms het, het ons hier te doen met ’n wissel- 
vorm van G(h)waas. Topografies sluit “Schiet Hoogte” met die ander 
plekke in die groepering. Skiet, “Schiessen” is in Nama =i=noa (Rust 1960 
DNW 53) wat o.i. nie goed sluit by Dwaas/G(h)waas nie, altans taalkun
dig. Die slot -s in Dwaas/G(h)waas is die genusuitgang van die fern. sing, 
en dui gewoonlik ’n bron of fontein aan. “Modder” is in Nama +goa- 
(Rust 53) wat goed aansluit by G(h)waas en, met inagneming van die veel- 
voorkomende wisseling van g en d reeds hierbo genoem, ook by Dwaas. 
Ons glo dan dat daar op topografiese en taalkundige grond goeie rede is
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om te glo dat “Modderfontein” 'n vertaling is van =t=Goa-s en dat 
G(h)waas en Dwaas wan- of wisselspellinge van +  Goa-s is.

[=t=Goas**]

GVVERNA, GHWERNA (SE BERG) K 3322 DB kyk ook GUERNA

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3322 Oudtshoorn “Gwerna” , plaas nr 
1000/48, dist. Uniondale. Topografiese reeks 1973 vel 3322 Oudtshoorn 
“Ghwerna se Berg”, “Gwarina” .

Ten noordweste van “Gwerna” le “Riet Vley”, plaas nr Geo. Q. 10-22. 
Indien die name “Gwerna” , “Ghwerna” en “Riet Vlei” ’n toponimiese 
kerngroep vorm, sou ons verwag dat daar ook ’n semantiese verband 
tussen die name moet wees. By GUERNA het ons die vermoede uitge- 
spreek dat “Guer(na)” dalk “Spaans(e)riet” beteken. Ons meen dat die 
ooreenkoms tussen GUERNA daar en “Gwerna”-/“Ghwerna” hier groot 
genoeg is om te laat glo dat dit dieselfde woord kan wees. Indien wel, en 
die feit dat GUERNA en “G(h)werna” albei in verband staan met “riet” 
versterk die vermoede, dan verwys “Riet Vlei” na ’n spesifieke riet, nl. die 
spaans(e)riet. Met ander woorde die verskillende plekke “Guerna” en 
“G(h)werna” het dan dieselfde betekenis, en die jonger Afrikaanse kom- 
ponente van elkeen van die twee naamkerngroepe verwys daarna.

GYAM K 2820 AD

Topografiese reeks 1975 vel 2820 Upington “Gyam”.
Krenz FK 1978 Boer Aantekening “ !Gai am = Verkniipfe die Riemqn = 

Maak vas; am = ankniipfen” .

Ook op die reeks 1:50 000 1972 vel 2820 AD Riemvasmaak is die naam in
geskryf “Gyam Vaalputs” , net soos op die Topografiese kaart. Dit is ’n 
plek met standhoudende water ongeveer 10 km noordnoordoos van Riem
vasmaak, in die Bokvasmaak-reservaat. Die naam is tweelettergrepig. In 
gevalle waar ’n Afrikaanse en ’n Khoekhoense naam naas mekaar voor- 
kom vir dieselfde plek, soos hier met “Vaalputs” en “Gyam” gebeur, is 
dikwels ontwyfelbaar vasgestel dat die Afrikaanse (en jongste) naam uit 
Khoekhoens vertaal is. Die vraag ontstaan of dit hier ook die geval is. Dit 
lyk so. “Vaal” is in Nama |hai- (Rust 1960 DNW 20) wat kan korreleer 
met die lid Gy-, die Gy- klaarblyklik die landmeter, hier wel ’n Engels- 
sprekende, se poging om die naam te spel. Ons weet dat g- en h- kan af- 
wissel (vgl. TH A* 5 C 4 op 45) en dat Gy- daarom in uitspraak gelyk kan 
wees aan (|)hai. Die -am- is Nama vir “mond, opening” , en oordragtelik 
vir “bron/puts” e.d.m. Gyam kan dus vertaal word as “Vaalputs” .
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Mnr Krenz se aangehaalde vermoede het ons daartoe gebring om die 
geval weer te bekyk. Gelet op die feit dat Gyam ’n buitepos van die sen- 
dingstasie van Riemvasmaak is, is "Riemvasmaak” natuurlik sterk in ons 
gedagte. Riemvasmaak het 'n Khoekhoense naam wat ons aan die hand 
van die mededeling van vader Veillet, ’n eertyds dienende priester daar, 
bespreek het. Die naam was KONKAIB (TH A**). Die -kai- is soos by 
Krenz hierbo vir !gai = vasmaak, vasbind, en die Kou- is verbindbaar met 
Nama !hou = riem. Met Gyam kom Krenz ook uit by “Maak vas (die 
riem)” , wat naam- en taalkundig 'n haas ontwyfelbare verband stel. Die 
eerste skrywer meen Krenz het ook hier gelyk. Net soos gemeen is dat 
|hai- en Gy- (Engelse uitspraak omtrent soos in “guy”) in die sin van 
“vaal” binne die gewone taalreels gelyk is en ook dieselfde betekenis kan 
he, net so kan ook !gai en Gy- binne die taalreels gelyk aan mekaar wees. 
Die Gy- is dan hier soos Nama !gai = “binden” (Kr.-R. 1969 NW 87), en 
die -am is hier nie “mond/fontein” e.d.m. nie, hier is dit "n nasetsel vir 
“aan(mekaar)” (Kr.-R. 2). In Gyam is “riem” nie eksplisiet genoem soos 
in Konkaib nie, maar dit is implisiet daar. Die twee name Konkaib en 
Gyam vir plekke wat vandag naby mekaar le, het betrekking op dieselfde 
noodsaak, nl. om mense met rieme te laat afsak in die water wat vir artri- 
tiese lyers verligting kan bring, na bewering. Konkaib is dan letterlik en 
stuk-vir-stuk “Riemvasmaak” , en Gyam is letterlik “Maakvas-aanmekaar” , 
met bygedagte, die “rieme se punte” .

Maar Gyam kan letterlik ook wees “Vaalputs".
Hoe kan dit dan gesien word?
Mens weet dit nie seker nie, maar daar kan gedink word aan 'n toeval- 

ligheid, of anders aan 'n soort van misduiding op 'n latere stadium, bv. dat 
Gyam volksetimologiserend of hoe ook al die minder goed ingeligte laat 
uitkom het by “Vaalputs” . Die “vertaling” of “verklaring” het dan op ’n 
sekere tydstip aanleiding kon gee tot die dubbele naam van Gyam-Vaal- 
puts. Die regte (en oudste) verklaring van Gyam is “Maakvas-aanmekaar” , 
die sekondere naam “Vaalputs” berus op ’n wanduiding, meen die eerste 
skrywer.

Die tweede skrywer meen egter dat Gyam “Vaalputs” beteken. Dit is 
vir horn meer patroonmatig dat die Khoekhoen 'n beskrywende naam aan 
die puts sou gee; die -feit dat die name “Gyam Vaalputs” langs mekaar in- 
geskryf is op die moderne landkaarte, en dat Riemvasmaak 'n tien kilome
ter van die puts af is, verleen op naamkerngroep-gronde steun aan die ver
klaring, meen hy. Ook is daar klankmatig nie ernstige besware teen die 
vereenselwiging van Gyam met (|)Heiam nie, soos ook reeds genoem is.

GYKONNA K 3323 CC

Opmeting 1964 “Gykonna, ou naam, uit Hottentot, vir ’n gebied 8 myl [13
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km] suid van Uniondale. Nadruk op -kon-. Oorsprong en betekenis 
onbekend. Naam is baie oud en word deur almal in die omgewing ge- 
bruik, seifs deur boere wat 25 myl [40 km] van die gebied af woon. 
Gelee op plaas Oskraal, eienaar mnr Barkhuizen” .

Ons meen dat kaart S.A. 1975 skaal 1:50 000 vel 3323 CC Kruisvallei ons 
in staat stel om die juiste antwoord te gee. Suid van hierdie deel van die 
Outeniekwaberge loop die Keurboomsrivier af op pad na Plettenbergbaai. 
Oskraal le aan die Keurboomsrivier, en daarop aan die suidelike hang van 
die Outeniekwa is Gykonna ingeteken. Net elf km suidooswaarts verder le, 
weer aan die Keurboomsrivier, die Gonnakraal wat ons op baie goeie 
gesag van ’n plaaslike kenner geidentifiseer het as 'n kraal wat met die 
gonnabosse toegeslaan is. Die gonnabos is die Thymelaeaceae passerina of 
'n T. struthiola, ’n heideagtige plant wat veral van wee sy sagte sterk bas as 
gonnatou in aanvraag is. Die gonnabos kom hier voor, en is wel dieselfde 
woord as die -konna in Gykonna, met die wisseling g- en k-. Die Gy- is 
wel soos Ou-Kaaps vir “groot” , in Nama vroeer gespel gei, tans kai. Die 
“Groot gonnabos” .

GYKORIE, KYKORIE, KYKOERIE(RIVIER) K 3322 DD/3323CC

Opmeting 1960 "Kykoerierivier, ou naam van ’n rivier 33 myl [53 km] 
noordoos van George. Uit Afrikaans en Hottentots. Nadruk op die Ky-. 
Dit mag dalk ‘Gykoerie’ gespel word, maar die mense se ‘Kykoerie’, na 
die plaas Kykoe” .

Op die kaart van die Afdelingsraad 1890 word dit gespel “Kykoerie” nr 
Geo. Q. 9-7, op die Topo-kadastrale reeks 1969 verskyn dieselfde plaas ge- 
registreer as “Gykorie” , en aangrensend le aan die suidwestelike hoek 
“Annex Kykorie” nr Geo. Q. 15-7. Die moontlike betekenis is bespreek 
onder die van die aangrensende KYKOE, alwaar, nl. as “Spitskop” . Die 
-ri is moontlik soos -di, uitgang van die vr. mv.: daar is twee pieke met die 
naam van “Spitskop” .
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HAAGOROMUSEB S 2317 BA

Hahn Th 1879 kaart “ !Haagoro-museb”, berg. Sprigade-Moisel 1904 
Kriegsk “Haagoromuseb” , Berg.

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “ IHaago = Hardekoolboom, museb = 
Sicht. (Die Hardekoolbaume zeigen das Wasser an)” . Toevoeging van 
Krenz 1978 “ IHaagoro-museb = Die Stelle ist kenntlich durch die Har- 
dekool” .

Dit is die naam van 'n berg wat ongeveer tussen die noordelike helfte van 
die Karubeamsberge en Skaaprivier le, oostelik van Oamites. Ons kom dit 
nie op jonger kaarte tee nie. Die hardekool is ’n Combretum sp.

[IHagoromuseb**]

[HAASJESDRIFT] kyk SOES, SOE (RIVIER)

HABOBEAP of HABOBEEP K 2816 BB

Veillet s.j. kaart “Habobeap”. Sensuskaart 1891 “Habobeep” .

Tussen Swartpoort en Vyfsusters loop ’n paar stroompies uit die ooste in 
die Oranjerivier by Sendelingsdrif. Die stroompies het onvaste name 
gehad. So heet een van hulle vandag die Bloubosrivier. Op die afdelings- 
raad se kaart (Sensuskaart) van 1891 is hierdie gebied bokant die riviertjies 
en noord van Vyfsusters (maar suid van Swartpoort) genoem “Habobeep” , 
by Veillet “Habobeap” . Hulle is tot dusver ons enigste dokumentasies in 
die “kas” . Is die slot -ep of -ap? Indien -ap, dan is dit wel soos Nama !a-b 
= rivier, en Habobeap = Habobe-rivier, die naam van die stroompie. 
Habobe- is natuurlik die inlandse naam van die Velskoendraers, die ||Ha- 
boben (die -n is die mv. gemeenslagtig). Die “Velskoendraersrivier” . 
Indien die slot nie -ap is nie maar -ep, dan sal dit ’n lokatiewe indeks moet 
wees en die naam sal beteken die “Plek (-e-p) waar die Velskoendraers 
staan/woon” . In ieder geval is die nou verdwene naam, hetsy vir die 
riviertjie en sy omgewing, hetsy vir die gebied in die algemeen aan die oos- 
telike kant van Sendelingsdrif, geskiedkundig belangrik as ’n vasstelling 
van ’n vroeere oorstaningspunt van die Velskoendraers hier in die Rich- 
tersveld. Hier reik die naamkunde dan die hand aan die geskiedenis.

392



HABUBIB S 2717 AD

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Habubib”, aan die Nuichasrivier wat uit ’n 
noordwestelike rigting in die Konkiep vloei.

Noordoostelik hiervan le Bystick, vroeer HAWUCHANAS (op 2617 DB), 
met dieselfde grondwoord lhawu-, ook lhabu- = heuningby. Die -bi- is ’n 
lokatief, die -b van die ml. ekv. verwys na die rivier. “Byerivier” . Die 
naam het op die toeganklike kaarte vandag verdwyn. Die terloopse vraag 
is nog of dr Vedder en die ander segsliede NUICHAS (TH A** 933) 
korrek vertaal het. Is die naam (soos by horn) af te lei van 11nui- = vet, of 
(met die oog daarop dat bye volop was, o.a. blykens die naam Habubib in 
hierdie rivier) moet dit nie afgelei word van 11nui- vir wit heuning, “Honig 
(weiss)” (Rust 1960 DNW 32) nie? Nuicha- beteken dan “Die plek/fontein 
waar daar baie (-xa-) wit heuning (11nui-) is” . Die moontlikheid moet nie 
uitgesluit word nie.

HABUSEB S 2516 BC (Namanaam van Sandkop)

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “Die plaas 
Sandkop, ons noem horn IHabuseb, dit is die plek waar jy die bye kry” .

Plaas nr 110, d.i. Sandkop, net onderkant Duinsig 139, le noordoos van 
Aus. Die nodige is hierbo gese. Grondwoord in Nama is lhawu- = “die 
Biene” (Kr.-R. 1969 NW 171), die -se-b is plekaanduidend, die geheel: die 
“Plek (-se-b) waar bye (Ihawu(gu)) swerm/voorkom”. Hierdie antwoord is 
gegee op ons vraag of hierlangs plase/plekke is wat vroeer ’n Namanaam 
gehad het maar wat nou vervang is. Sandkop is nie ’n vertaling nie; sy 
Namanaam word plaaslik nog gebruik.

[IHabuseb]

HADIAUS S 2115 AD

Opmeting SWA s.j. “Hadi-aus. Nedersetting. Omaruru, 45 myl [72 km]
wes” .

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ !Hadi-|aus = Hardekole-fontein” .

Ligging: suidwes van Okombahe-sendingstasie, suidelik van die Omaruru. 
Na aan Hadiaus, feitlik by horn, is Huni-aus, weer met ’n boomnaam in 
die eerste bestanddeel. Wiss HJ 1975 Botanische Mitt 47 spel die Nama
naam vir die hardekool laab, die Combretum imberbe (so by Wiss). Mnr 
Krenz sien lhadi as die mv. vr. en vertaal dit ook met “hardekole-” 
hierbo. Nama |au- = fontein.

[!Hadi|aus]
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HAGAS, HAGAS(KLOOF), HAGGAS K 3322 BD

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3322 Oudtshoorn “Hagga’s” , plaas nr Bf. 
W. Q. 5-31, distrik Willowmore.

Topografiese reeks 1973 vel 3322 Oudtshoorn “Hagas” , “Hagaskloof

“Hagga’s” is ’n groot plaas in die suidwestelike hoek van die distrik Wil
lowmore. Aan die suidekant is die plase “Uit Nood” nr Bf. W. Q. 5-32 
wat ook aan sy westekant deur Hagga’s begrens word, “Brakrivier” nr 
1929-47-2358. en. ten ooste van hom, “Uitnood" nr Wlm. Q. 6-1. Aan die 
suidekant van “Brakrivier” is nog ’n smal plasie “Uitnood Annexe” nr B. 
499/1927. Die name “Haga’s” , “Haggaskloof", “Hagga’s” en “Uit 
Nood”/“Uitnood” vorm ’n toponimiese kerngroep. Ons meen daar is ’n se- 
mantiese verband tussen “Hag(g)as” en “Uitnood” . FK Krenz 1979 Boer 
skryf by wyse van kanttekening hierby: “ + haxas = Nood = Armoed” . In 
Kr.-R. 1969 NW 172 word =t=ha verklaar as “urn etwas verlegen sein, es 
notig haben. Mangel daran haben", wat nie presies die begrip van “nood, 
uit nood” dek nie. Tussen “nodig he” en “uit nood” is ’n groot afstand, 
seifs al kom die versterking by as die -g(g)a- gelyk gestel word aan -xa- in 
die betekenis van “baie” , d.w.s. al word Hag(g)as opgevat as “Groot be- 
hoefte aan/groot gebrek aan” . Die nasaliteit van die stamklinker word ook 
nie in Hag(g)as gerealiseer as die grondwoord +haxas is nie. Dit laat ons 
vermoed dat ons verder moet soek vir die verklaring. Aan die westekant 
word Hagga's begrens deur “Oorlogs Kloof” , plaas nr 1941-66-3262 wat 
weer aan sy westekant die groot plaas “Roode Els Bosch & Oorlogs 
Kloof” nr P.A. Q. 1-31 het. Tussen "Blesberg” en “Kolberg” , twee spitse 
in die Groot-Swartberge, is aan die noordelike hang van die Groot-Swart- 
_berge die klowe “Oorlogskloof” en “Hagaskloof” . Op topografiese gronde 
blyk dit dat ’n moontlike verband tussen die name “Hagga’s” , “Hagas” , 
“Hagaskloof” en “Oorlogskloof”/“Oorlogs Kloof” kan bestaan. Ook taal
kundig is ’n verband moontlik. “Oorlog”, “der Krieg”, is in Nama kha- 
(vgl. HOTT 212 s.v. baklei II) wat met die bekende wisseling van h en k 
(vgl. TH A* 45 by 5 C 4) kan allofoneer met “ha-” . Die tweede lid van 
die naam “Hag(g)a-” , nl. “-ga” , is dan miskien soos Nama -xa = “ryk” , 
“lik” , dus “Oorlogsryk(e)” of “Oorlogslik(e)” . Indien ons in ons ver- 
moede gelyk het, is “Oorlogs(kloof)” ’n vertaling uit die ouer Khoekhoense 
“Hag(g)a-”.

Ander verbande is egter moontlik, bv. dat “Oorlogskloof”/“Oorlogs 
Kloof” in sy geheel uit “Hag(g)as” vertaal is. In die geval sal die tweede 
lid wees soos Nama 11ha- = “Kluft” (Rust 35), en sal die lid “-kloof” in 
die naam “Hagaskloof” toutologies wees.
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HAIB, HAIBER (FLATS) S 2515 BC

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “Haib, dit is 
’n plant” .

Volgens die DSWA-reeks 1910 Blatt 23 Ltideritzbucht is “Haib” ook ’n 
waterplek in hierdie duinheuwelgebied. Haib le in die Namibwoestyn, 
noordoos van Liideritz, in die geslote diamantarea nr 2, vgl. verder SWA- 
reeks 1974 vel 2514 Spencer Bay. Ook die Haiber Flats le oos van die 
Awasibberge. Die “plant” van Frederick en sy span is, indien bestaanbaar, 
wel ’n slinger- en/of ’n knolplant, meen ons, die !hai-b wat Ponnighaus 
ken, vgl. HAIGAMAS in TH A** 509 daaroor.

+ HAIB S 2818 AB

Koper T 1977 Plaasarbeider en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Ge
sprek “ !Haib is murg, die murg van die been [wys na die skeenbeen]” . 

Andreas B 1977 Onderwyser Gesprek. “Hulle noem hom !Haib. Dis eint
lik, hierdie skeenbeen, maar dit was eintlik die been van ’n dier, so ver- 
neem ek. Dit is ook die naam van die rivier. Dit beteken ‘Skeenbeen’.” 

Beukes JJ (?) 1978, van die Sendinggemeente Karasburg Brief “ IHaib be
teken oorspronklik Skeenbeen. Die ontdekkers van die plek het die fon
tein in die rivier met skeenbene oopgegrawe” .

Die SWA-reeks 1973 vel 2818 Warmbad gee die plek aan as “Haib Rhen
ish Mission” , aan die pad van Karasburg na Vioolsdrift en gelee aan die 
Haibrivier, dus suidwestelik van Karasburg. Die pleknaam is reeds behan- 
del in TH A** 508. Telkins word die suigkonsonant daar as die serebrale 
aangegee, ook hier. Die segsliede van vandag rasionaliseer die betekenis 
deur die naam te verbind met “der Markknochen (liingster Schenkelkno- 
chen)” , soos by Kr.-R. 1969 NW 178 aangegee onder die Rynse spelling 
daarvan, nl. as !heib. Ons moet egter oop wees vir die moontlikheid dat 
hier ook sprake kon gewees het van ’n knolplant, bekend as die !hai-b, wat 
sy naam aan hierdie plekke kon gegee het, vgl. hieroor o.a. HAIGAMAS 
soos reeds aangegee is.

[IHaib]

HAIGUOAS S 2317 CC (of Send(e)lingsgraf/b)

Vollmer Frau W 1S66 Quellen 5 159 “ ...von Hauxab nach Heiguraoas am 
Kopf des Zaubflusses...So ruht nun mein sel. Mann in der Wiiste des 
Grossnamaqualandes auf Heiguraoas am Zaubfluss...”

Olpp J snr 1867 Quellen 14 40 “Dort im Zaubfluss bei IHaigaous am Wege 
nach Rehoboth ist das Grab von Missionar Vollmer...”
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Kroenlein JG 1870 Quellen 13 581 .in !Heigu-oas am Grabe des sel. Br. 
Vollmers...”

Hahn Th 1879 kaart “ |Haiguoao” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Sende- 
lingsgrab (Haiguoao)” .

[Ponnighaus 1931 Joernaal 6 6 “Rieps Farm Haigamas heisst eigentlich 
!Haigu-oas, ein Platz wo gewisse Knollenfriichte zusammengesucht 
wurden” .]

Oor die ligging van “Send(e)lingsgraf/b” , ook genoem “Vollmersgrab” , in 
Nama !Haigu-oas (spelling soos by Kroenlein), is daar sekerheid. Dit le 
aan die bolope van Kalfsrivier (“Zaubfluss”). Hahn gee dit presies aan op 
2317 CC, die Kriegskarte op 2317 CC/CD. Ponnighaus se Haigamas le 
noordeliker op 2217 CC en is die naam van plaas nr 25 (kyk HAIGAMAS 
in TH A** 509 vir verdere bespreking). Haigamas bestaan nog, maar op 
die beskikbare moderne kaarte verskyn nog Send(e)lingsgraf/b, nog die 
Khoekhoense naam in een of ander van sy baie wisselspellinge. Die ver
klaring is wel soos by pastor Ponnighaus, Nama oa = “suchen” (Kr.-R. 
1969 NW 312), bymekaarsoek, nl. van die knolvrug !hai-, mv. ml. !hai-gu-, 
’n knolvrug wat ons nog nie geidentifiseer kon kry nie. Die -s lokativeer.

HAIGUOAS S 2217 CC kyk HAIGAMAS (in TH A** 509)

HAIJAS S 1917 AC

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek 
“Haijas, sy naam is gom.”

Dit geld hier plaas Haijas nr 53, noordwestelik van Otavi, distrik Groot- 
"fontein. Krenz FK 1978 Boer Aantekening hierby: “ lEijas = Kartoffel- 
ahnliche Knolle, wird im Norden als Feldfrucht genossen. ||Nus ist eine 
ahnliche Feldkartoffel und wird gerostet” . Ons kon dit nog nie botanies 
identifiseer nie. Die verklarings van mnr Xaregeb en mnr Krenz loop 
uiteen.

HAIKHAOS kyk GAIHAIKHAOS

HAIKHUB K 2918 AC

Topografiese reeks 1970 1:50 000 vel 2918 AC Kontorogab “Haikhub” .

Op die ooreenstemmende Topografiese reeks 1975 vel 2918 Pofadder kom 
die naam voor as “T'Naikoep” . Die T’N- verteenwoordig wel ’n poging om 
die suigkonsonant te spel. Die vorm Haikhub laat vermoed dat die eerste
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lid soos Nama |hai te verstaan is, d.w.s. met ’n dentale klap vooraan. Om 
die | te skryf met 'n T’N- is begryplik, dit benader darem ten dele die 
“dentale” artikulasie. Die spelling -koep hier is bepaald beter as die spel
ling -khub op die kaart van 1970, bygese as ons verklaring (soos hieronder 
aangebied) aanvaar word en wat die spelpogings, hierbo genoem, dan van- 
self deursigtig laat word. In moderne Nama-ortografie behoort die naam te 
wees “ |Hai|uib” , betekenende letterlik “Vaalklip/kop” , beter “Vaalbank”. 
T'Naikoep/Haikhub, 'n kop, le aan 'n sytakkie van T’Koeriesrivier (of Wit- 
rivier). Hier is verder 'n hele paar plekke met bestanddeel -bank, bv. Pe- 
perbosbank, Pokkiesbank, Coetzeesbank, Storsbank, en net noord van ons 
T’Naikoep le “Witbank” , d.w.s. 'n -koep of -khub, eintlik (volgens ons) ’n 
|kuib, Ou-Kaaps vir “klip/berg/kop” , saam met die kleurnaam Wit, in ons 
naam eweneens met 'n kleurnaam, die Hai- of T’Nai, maar nou beteke
nende “Vaal” . “Vaalbank” .

+ HAINABIS S 2618 CC

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Daar is ’n 
plek, somaar "n pannetjie, Hainabis. Hainabis is vaal maag, hai is vaal, 
dit is die binnekant van die pannetjie. Vaal binnekant of vaal maag. 
Ons se |Hai-!nabes” .

Die naam is alreeds behandel in TH A** 511, met, in hoofsaak, dieselfde 
verklaring. Nou kom die topografiese motivering by n.a.v. die pannetjie. 
Die hipsometriese tinte (SWA-reeks 1969 vel 2618 Keetmanshoop) toon 
aan dat die laagte waarin Hainabis le, tussen 600m en 900 m, die laagste 
vlak, ’n goeie omgewing mag wees vir pannetjies. “Vaalpens” dus, ook in 
die distrik Keetmanshoop.

[|Hai!nabes**]

HAINIBHOBES S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “ 11 Hainib Hobes, ’n 
Inaraveld in die ou bedding van die IKhuiseb. 11Hainib was die naam 
van ’n persoon wat in daardie Inaraveld gewoon het. Sy |hu-|ons (Blan- 
kenaam) was na bewering Frederik Job, of sommer Ou Job. |Hos bete
ken ‘vonds’ (Kroenlein 1889 Wortschatz 165). Dit was volgens my infor- 
mante die ‘Vindplek van mooi Inarati’.”

Die uitgang -be- (gevolg deur die -s van die vr. ekv.) dui hier aan dat dit 
n plek is.
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HAITSAUS S 2218 DC (ou naam van Kanabis, vroeer Simmenau)

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “Simmenau noem ons |Hai- 
tsaus, Vaalputs. Dit is die plaas van mnr Tomschegg” .

Die naam van hierdie Simmenau (in die distrik Gobabis) is verander tot 
Kanabis nr 54, met behoud van die ou nommer. Dit le aan die Swartnos- 
sob. Die ander Namanaam van hierdie Kanabis is |Hai- (= vaal) plus 
-tsau-s (= puts), soos hierbo. Die puts was waarskynlik aan die rivier 
gelee.

[|Haitsaus]

HAKHA S 2116 BA (Khoekhoense naam vir Omatakoberge)

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ =FHakha = Omatako
berge (J. Boois)” .

Onder 4=hab het Kr.-R. 1969 NW 172 “der Steinhugel, Steinhaufen” ; dit 
mag die eerste bestanddeel van die naam verklaar. Die -kha is bepaald die 
uitgang van die 3de pers. ml. tweevoud, die geheel dan die “Twee (of: 
albei die) klipheuwels” . Die Omatakoberge le ongeveer tussen Okahandja 
en Otjiwarongo, dit bestaan uit twee pieke ongeveer 600 meter bokant die 
oppervlakte, ’n opvallende piramidepaar wat die Herero laat dink het aan 
twee uitstekende “boude”, vandaar hulle naam van “Omatako” . Die beeld 
is treffend en pas ook goed in die benoemingspatroon van die Khoekhoen. 
Dit laat die vraag ontstaan of =t=ha- dalk daarby kan aansluit. Ou-Kaaps 
het in die optekening van De Flacourt 1655 wel 'n cha gehad vir “agter- 
ent” (HOTT 230), maar of ons verder as net so 'n vae vermoede kan gaan, 
is miskien nie geregverdig nie, hoe aanloklik dit ook al is. Die gegewens 
aangaande Omatakoberge is verkry uit Sesa 1973 8 329. Die naam tussen 
hakies na die aanhaling is die van mnr Haacke se segsman.

HAKOBIS(PAN) B 2021 AC

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Hakobis” . Listner & Morris 1976 Annals 
155 “Hakobis Pan” .

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Dit is bree pan, =t=ha is breed, en Ikobis is 
pan” . Met byvoeging in 1979 by wyse van kanttekening: “Of !ha = har- 
dekoolboom; Ikubis [Ikhuwis] = Vley” .

HAKOS, HAKOS(BERGE) S 2316 AB

Hahn Th 1879 kaart “Hakos Mt.” Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Hakos
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Geb.” Opmeting SWA s.j. “ T=Hakosgebirge, 35 m [56 km] noord- 
weswes van Rehoboth” .

Hakos is die naam van ’n bergreeks, van ’n rivier aan sy oostelike hang, 'n 
rivier wat noordwaarts stroom en ’n sytak is van die Gomab, op sy beurt 'n 
suidelike tak van die Kuiseb, en ten slotte is daar die plaas Hakos nr 25 
aan die suidoostelike hang van die bergketting en aan die boloop van die 
rivier. Dr Hahn stel sy eer daarin om die Khoekhoense name met die 
juiste tongslag en in die korrekte spelling te gee. ’n Tongklap ontbreek by 
horn, trouens ook by ander by wie die naam opgeteken is, behalwe (sover 
ons kennis strek) by Opmeting. Aan menere Krenz en Du Raan het ons 
Opmeting se weergawe voorgele (Krenz: =+= Hakos = Wo man Not leidet; 
Du Raan: =f=Hakos = Opdraande), maar ons raak ongelowig aangaande 
die suigkonsonant en vra ons af of dit nie ?n uitspraak van later geword het 
nie. Voorlopig deel ons net die belangrikste feite mee waaroor ons beskik. 
Dalk lei dit ’n belangstellende tot die goeie oplossing. Ons ag dit moontlik 
dat Hakos dieselfde berg is wat by Alexander voorkom en verklaar is 
onder HOKAP in TH A** 563. Juis omdat Alexander se liggings- 
aanduidings in 1836 met swak instrumente uitgevoer is, is daar miswysings, 
sodat die twee berge, so naby mekaar, moontlik dieselfde is, en die name 
(as wisselspellings) dus dieselfde beteken.

[HAKSKEEN] kyk NEUMASIS

[HALIFAX-EILAND] kyk ARASES

HAMIS S 2317 AB

Vollmer FH 1853 Quellen 5 37 “Am 21. [Mai] langten wir bei xHammis 
(Uebersprung) an, einer Quelle, die sehr hoch an einem Berge hervor- 
quillt und das ganze Jahr hindurch Wasser fiihrt...Hier befand sich ein 
kleines Dorflein...”

Eerw. Vollmer is met sy familie van Rehoboth af op pad na sy nuwe 
standplaas te Hoachanas. Hulle kies nie die kortste weg nie maar we! wat 
die beste weg was. Dit gaan noordoos na die Olifantsrivier en dan suid- 
waarts. Hamis (so gespel in die plaaslyste) is vandag plaas nr 280, le 
noordoos van Rehoboth af. Vollmer gee die betekenis aan en ook die to
pografiese grond hiervoor, en dan die juiste suigklap. Sy opgawe is (volgens 
sy spellingstelsel uit die voor-Lepsiaanse reeling) te lees as =t=Ham(m)is. 
Die sing. fern, -s se dat dit hier ’n fonteinnaam is, by Nama =t=ham = 
“uberspringen...” (Kr.-R. 1969 NW 172).

[T Hamis]
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+ HAM(RIVIER) S 2819 DA (by uitmondingspunt in die Oranjerivier)

Andreas B 1977 Onderwyser Gesprek “Die volgende stasie hiervandaan 
[nl. van Heirachabies af] is Hamab wat sy naam van die riviertjie gekry 
het, die Hamrivier. In Nama noem ons die rivier ||Ha-am. 11Ha beteken 
‘om te laai’, soos om ’n geweer te laai, byvoorbeeld. Am het weer met 
mond te doen. Ham is ‘Laaimond'.”

Koper T 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek “Hamri
vier wat hieronder le, dit is ||Ha-am. Dit beteken ‘Biesrivier, Bies- 
melk’.”

Die een sekerheid is die laterale tongslag. Dit het ons ook by vroee doku- 
menteerders kon vasstel wat ons aangehaal het in TH A** 515-516. Ook 
word die bisillabiese uitspraak van Ham weer bevestig. By twee nuwe segs- 
liede kry ons egter twee nuwe verklarings by: mnr Andreas dink aan Nama 
11ha = (’n geweer) laai, mnr Koper se span dink aan Nama ||ham(-deib) = 
biesmelk (Rust 1960 DNW 38 resp. 42). Ons meen nog soos in 1977: die 
vraag is nog oop (die slotsin by hierdie naam in TH A** 516).

HANAB S 2719 CA

Hahn Th 1879 kaart “ !Ha-!nab", uitspanning. Kiepert 1893 kaart “ !Ha- 
!nab”. Dieselfde by Veillet s.j. kaart met byvoeging “Village”. Sprigade- 
Moisel 1904 Kriegsk “Hanab”.

Daarna verdwyn die naam van ons kaarte. Dit is ’n bron (uitspanning) aan 
die pad as die reisiger van Heirachabis noordwaarts gaan na Keimub of, 
soos dit vandag in sy vertaalde vorm heet, na Blinkoog toe aan die 
Kainabrivier. Hanab le op die plaas Blinkoog nr 30, volgens die skaal kor- 
releer dit met die droe pan Namkus, sodat daar dalk 'n verband mag be- 
staan tussen die “Blink-” van die plaasnaam en die -!na- van die pannaam 
met Nama !na- = “das Licht” (Kr.-R. 1969 NW 278).

[!Ha!nab]

HANAS S 2417 BA (ou naam van Kalkrand)

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ !Anas: ‘Uintjiesgat’ = 
Kalkrand (Rudolf Dausab via mnr T. Keramin)” .

!Anas is die inlandse naam vir die stasie en nedersetting Kalkrand, tussen 
Rehoboth en Mariental, op Goudini 390. Die Khoekhoense naam vind ons 
nie op die beskikbare kaarte terug nie. Die lid -as = “das Loch" (Kr.-R. 
1969 NW 2), en die grondwoord lhanni = “die rote Feldzwiebel, ‘uitjie’, 
Feldkost der Leute” (Kr.-R. 167); die lhanni-uintjie behoort aan die
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Moraea spp.. vgl. Smith 1966 CNSAP 548. Die Khoekhoense naam vertel 
dat die uintjies hier voorkom, waarskynlik ook by die kalkrand hier. Hier
die uintjies wat as veldkos genuttig word, is ook vir ander plekke benoe- 
mingsmotief, so vir HANAMI(BERGE).

HANGAS kyk UIBARAKAUS

HANGAS(RIVIER) S 2719 AD/BC

Opmeting 1950 “Hangasrivier, dist. Warmbad [tans Karasburg], oorsprong 
is omtrent 20 myl [32 km] oos van die Groot Karasberge. Ou naam van 
’n droe rivier, uitgespreek met die aksent op die -gas. Betekenis: 
‘Sekere wortel wat die mense geeet het’. Die rivier loop oor die plase 
Tsaraxaibes (nr 275) en Hohedun (nr 277). Informant is die Nama- 
tolk” . Ingevul deur landdros EG Halse. [In ’n ander hand ingeskryf:] 
“ IHanchas = Baie velduintjies. H. Vedder” . Spelling goedgekeur maar 
nie ingevoer nie: “Hanchasrivier” .

Hiervolgens het die rivier sy naam gekry van die rooi hani-uintjies wat as 
veldkos gebruik is en naamgewend voorkom in bv. die Hanamiberge 
(alwaar). Die -ga- van die naam is glo die suffiks wat 'n groot hoeveelheid 
aandui, Nama -xa-. Kyk die vertaling deur dr Vedder. Ons twyfel spruit 
voort uit die feit dat die Hangasrivier somaar naby aan die plaas Hangas nr 
273 le, ten ooste daarvan. Hierdie twee, die plaas en die rivier, hoort geo- 
grafies en o.i. ook onomasties bymekaar, hulle moet dieselfde betekenis 
he. Vir die ander verklaring kyk UIBARAKAUS. 'n Skakel ontbreek nog. 
Die nommers van die plase tussen ronde hakies in die aanhaling van Op
meting is van ons.

HANGATAWAP(RIVER) K 2817 AD (nou Pypkloof)

Sensuskaart 1891 “Hanga Tawap River” . Dieselfde by Veillet s.j. kaart

Hierdie rivier vloei van die westelike rigting uit na die Oranjerivier wat dit 
bereik op ’n horisontale lyn onderkant die monding van die Gamkabrivier 
en bokant die Nabasberg. Dit heet vandag die Pypkloof, vgl. o.m. reeks 
Suid-Afrika 1973 skaal 1:50 000 vel 2817 AD Aussenkehr.

HAOAOSIB S 2417 AA

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys ” !Hao!aosib =  Schlip 
(Mnr Boois ken die naam maar nie sy betekenis nie)” .
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Schlip kom al as sodanig voor op die Kriegskarte van 1904. Vandag is dit 
’n gehug op plaas nr 472 en deur hom loop die Schliprivier wat suidwaarts 
vloei om by Schlip Miindung (plaas nr 156) deur die Visrivier ontvang te 
word. Dit le noordwes van Mariental, en nog juis net in die distrik. Die 
eerste lid hou moontlik verband met !hao- vir ’n “bank” (“ !haob ist eine 
Regenwasserstelle im Fels” , Schultze ANUK 1904-5 164). Kr.-R. 1969 NW 
28 se dat !ao- “die Furcht” is, maar die singewing van die geheel (“Bank- 
vreesplek”) is baie arbitrer (die -si- is ’n lokativerende morfeem, die -b van 
die ml. ekv. kom dikwels by riviername voor).

[!Hao!aosib]

HAOCHANAS S 2718 DA/DB

Koper T 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek “Ons se 
vir daardie plaas van mnr Freeman =t=Haoxa!nas. Hy is tog die ‘Vang- 
plek’.”

Die plaas le aan die suidoostelike hange van die Groot Karasberge. Dit is 
nommer 24. Die plaasarbeiders dink hier aan =Fhao = “(Tier) mit Schlinge 
am Hinterfuss fassen, einfangen” (Kr.-R. 1969 NW 174), as grondwoord, 
met -cha- vir Nama -xa- = “umzingeln...” (Kr.-R. 41), plus -!na- = in 
(Kr.-R. 277, Rynse spelling), terwyl die fern. sing, -s die plek aandui. Ons 
verstaan die naam dan so ongeveer as die “Vangplek” van diere (wild?) 
wat vasgekeer is in ’n hoek, kraal ens.

+ HARADAS S 2518 CA kyk ook MUKOROB

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Vingerklip, 
hierdie vingerklip het nie ’n naam gehad nie. Hulle het maar net gese 
Haradas. Dit lyk of hy wikkel as die son warm is. Dan sien jy mos nie 
daardie onderste deel nie. Jy sien net daardie ronde ding wat so op- 
staan. Met die opgeefsel lyk dit of hy wikkel. Wikkel is |hara. Dit is nie 
Mukorob nie. Mukorob is ’n ander plek. Mukorob le mos nou tussen 
daardie Vingerklip en Dikdorn” .

Mnr Arndt verwys na die plase Mukorob nr 14 en Dickdorn nr 13 wat 
grens aan Mukorob en aan sy westelike sy le. Op die plaas Mukorob le die 
“Vingerklip” , in Engels “Finger of God” (vgl. SWA-reeks 1968 vel 2518 
Koes), name in aanhalingsteken soos op hierdie kaart. Mnr Arndt se uit- 
druklik dat die Vingerklip, daardie merkwaardige formasie met die dun 
enkel van klei, nie die naam van Mukorob gedra het nie. Hy het nie naam 
gehad nie, maar sy naam was Haradas! Feit bly dat daar mense is wat 
beweer dat die naam van die bedoelde rotsformasie die Mukorob is (bv. 
pastor Rust in Kr.-R. 1969 NW-158), en dat dit op ouer kaarte ook so aan-
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gedui word, minstens tot in bv. 1912 op die DSWA-reeks Blatt 25 Keet
manshoop. Hier is die een en ander nog onopgeklaar. Die rotsformasie het 
die naam Haradas gehad, dit is ’n geskiedkundige feit, vandag word hy, 
benewens sy Afrikaanse, Duitse en Engelse name met ’n eie en eenderse 
siening, ook geken as Mukorob. Of die ou plaas sy naam van die formasie 
oorgeneem het, of andersom, weet ons nie. Hoe ook al, ons is mnr Arndt 
en sy span dankbaar dat hulle die band gele het tussen die naam Haradas 
en sy toepassing. Die singewing van die naam is heel interessant, nl. dat 
die voet van die formasie nie gesien word nie en die bostuk wat dan uit- 
steek die indruk in die hittegolwe wek van die punt wat “wikkel” . Vgl. 
ook die bespreking onder HARADAB in TH A** 522, waar die “wikkel”- 
gedagte vergelyk word met ’n tand wat wikkel.

HARADOUS K 5917 BC

Topografiese reeks 1974 vel 2917 BC Steinkopf “Haradous” .

Hierdie plek aan 'n voetpad le net onder die 4 km van die gehug met ’n 
skool daar en wat die vreemde naam dra van “Bulletrap”. Ons meen dat 
Bulletrap ’n vertaling van die Khoekhoense naam was, en dat die ou naam 
net vir die mindere plekkie Haradous bewaar gebly het. ’n Bui was in Ou- 
Kaaps kara-, in Korana karama-, by Sparrman 1775-6 hara- (vgl. vir beson- 
derhede HOTT 236). Dit korreleer met Nama +khara- = “Hoden” (Rust 
1960 DNW 32). Die grondbegrip by dao is “trap, trap op, onder die voet 
he” , waaruit ontwikkel het die begrip van “pad, weg, poort” (dao-; vgl. 
Hahn 1901 Collectanea). Hara- = bul, en -dou- vir dao, vandag da (Kr.-R. 
1969 NW 52: da = “schreiten, unter den Fuss treten”) beteken trap, die 
geheel “Bulletrap” , d.w.s. “Bullepoort” . Hierdie soort verklaring het ons 
in honderde soortgelyke gevalle bevestig gevind, maar sy geldigheid is na- 
tuurlik ook relatief, veral waar die taalkundige oorwegings nie regstreeks 
aanwendbaar is nie. By hierdie naam meen mnr Boois J 1979 Taalassistent 
Aantekening, na lesing van bostaande, dat die naam liewer verklaar moet 
word as “Wyepoort” , uit Nama hara = wyd, en daos = poort” .

+ HARAMOEP K 2918 BA (kyk ook NARAMOEP)

Budack KFR 1979 Brief “Haramoep: die tradisionele naam van kapt. 
Jonker Afrikaner was |Hara-mub (‘Vratjiesoog’)” .

Haramoep is die naam van ’n plaas westelik van Pofadder en nog in die 
distrik Namakwaland. Op die plaas le die “Haramoepberge” , met ’n land- 
metersbaken daarop. Op party ouer kaarte verskyn die name met die wis- 
seluitspraak van Naramoep en -berge. Hierdie name is reeds bespreek in
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TH A** 523. Een van ons segsliede wat daar aangehaal is, mnr P van 
Heerde, meen ook dat die pleknaam betrekking het op die persoonsbe- 
skrywende Khoekhoense naam van Jonker Afrikaner (c. 1790-1861), die 
tweede van die vier seuns van Jager Afrikaner. Die lid -moep (met die -b, 
hier ’n -p, van die ml. ekv.) is soos Nama -mu-b = oog, en die eerste lid 
Hara- is soos Nama |hara- = “Fratte” (Kr.-R. 1969 NW 158). Die ooreen- 
koms tussen die name van die plaas en die bergreeks daarop aan die een 
kant, en van die bekende kaptein aan die ander kant, is inderdaad groot. 
Het die kaptein 'n tydlank daar vertoef, en het die berg deur oordrag sy 
naam van die kaptein gekry? ’n Ander vraag is nl. wat die juiste tongslag 
van die bergnaam oorspronklik was. Ons het geen optekening uit die vroee 
dae wat die antwoord hierop gee nie. Daarom moet ook ander moontlik- 
hede voorlopig in aanmerking geneem word, bv. dat die eerste lid soos 
Nama hara = “weit, breit” (Kr.-R. 1969 NW 153) kan wees, soos deur 'n 
plaaslike Khoekhoen reeds in TH A** (t.a.p.) genoem is en deur ons as 
die verkieslikste verklaring beskou is, vir “VergesigAVyeblik/Uitsig” .

HARASIB S 1917 BD/DB

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Ha- 
rasib is die ‘Bree Plek’.”

Plaas nr 317, reg wes van Grootfontein. Nama hara = “weit, breit...” 
(Kr.-R. 1969 NW 153), plus -si- met lokatiewe funksie. Die ml. ekv. -b dui 
ook ’n plek aan.

+ HAREMUB (KLEIN-) S 2516 CB

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Naramub”, ’n lopie. DSWA-reeks 1911 
Blatt 24 Gibeon-Maltahohe “Haramub” . SWA-reeks 1971 vel 2516 
Gibeon “Klein Haramub”.

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “ |Haremub, 
dit beteken biesie-oog” .

Snewe L 1977 Hoofevangelis Gesprek “ | Haremub [miskien se hy: | Hara
mub] is die oog waar die biesies groei” .

Bostaande is in aanvulling by en ter verstewiging van wat in TH A** 525-6 
gese is oor plaas “Klein Haremub” nr 1, noordwes van Helmeringhausen. 
Grondwoord hiervolgens is |haru- = biesie, veral een van die soorte waar
van matjiesgoed gevleg word, en mu- = sien, sy s.nw. is oog, ook oordrag- 
telik vir ’n bronoog. Die eienaar, mnr Beckert, het twee moontlikhede 
genoem, die span van mnr Frederick, en ook die bejaarde hoofevangelis 
van Liideritzbucht (eerw. Snewe), verskerp dit tot net een verklaring. Die
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ou naam Haramub het verdwyn, waarvan Naramub (kyk Kriegskarte) wis
seluitspraak was. Die wisseling h- en n- is gewoon (vgl. TH A* 5 D 6 p. 
46), veral as die h- voorafgegaan word deur 'n slag, hier die dentale. 'n 
Ooreenkoms met |Haramub, die naam van Jonker Afrikaner, is blykbaar 
net toevallig. Jonker se Khoekhoense naam beteken “Vratjiesoog” , ook 
“Flenteroog” .

HARIB(RIVIER) S 2618 DD (by samevloeiingspunt), 2718 AA (by begin- 
punt)

Opmeting 1950 “Haribrivier, dist. Keetmanshoop. Hy begin in die ooste- 
like hange van die Klein Karasberge en vloei in ’n noordelike rigting [in 
die Lowenfluss op 2618 DD], Ou naam vir ’n droe rivier. Aksent op die 
Ha-. Beteken ‘Plek wat nat is’. Vloei deur die plase Wolfsschlucht (nr 
93), Zukous (nr 92) en Nordeck (nr 130). Inligting van landkaarte en 
Namatolk” . Onderteken deur EG Halse.

Die Namatolk verbind die naam met Nama |hari-b = “feuchte Erde” (Kr.- 
R. 1969 NW 158), vir ’n “droe rivier" wat soms wel kan “vloei” , om terme 
uit Opmeting aan te haal. Die ml. ekv. -b is ’n gewone uitgang by 
riviername.

HARIBES kyk ook HAUBGAB

+ HARIROS S 2618 CA

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “ (Hariros, dit is maar flenters” .

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “ |Hariros, be
teken flenters” .

Die naam is behandel in TH A** 528, en ons voorkeur is uitgespreek vir 
die afleiding van |hareb as opklimplant, met -ro- as verkleiningsmorfeem, 
in teenstelling met die afleiding van die eienaar van die plaas Hariros nr 
133, mnr JJ Louw. Nou steun hierdie twee spanne Bruinmense die aflei
ding van mnr Louw. “Flenters” .

[HARTSRIVIER] kyk GAYKOUP

HARUDAS, HARUTAS kyk HOASEB (in A** en B)
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HARUS S 2515 AC

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “ | Harus, 
|harus is matjies".

Snewe L 1977 Hoofevangelis Gesprek “ |Harus, daar was matjies op daar
die plek".

Op Blatt 23 Liideritzbucht van die DSWA-reeks 1910 word hierdie Harus 
aangegee as ’n bron, met die simbool vir: "nicht immer Wasser” , en gelee 
in die Hauchab, 'n “durch Sand verschiitteter Berg” . Dit le in die Namib- 
woestyn met sy vlugsand-duine, in die Diamantgebied nr 2. Hierdie Harus- 
bron figureer in een van Hans Grimm se beste kortverhale. Ons segsliede 
verklaar dit as matjies. (Harus beteken inderdaad “Binsengeflecht, Binsen- 
matte, Binsenkorbchen” (Kr.-R. 1969 NW 158), maar hierdie -s (sing, 
fern.) is die indeks nie net van die jharu- as matjie nie, maar ook van die 
bron/fontein. Die grondwoord is (haru-b (die -b is ml. ekv.), en beteken 
die biesie self (wat langerig van steel is!), 'n Cyperus of ’n Scirpus sp. (vgl. 
Smith 1966 CNSAP 333 s.v. matjiesgoed). Harus is die “Fontein ( -s) waar 
daar matjiesgoed/biesies (|haru-) groei” .

[(Harus]

HATZIUM I S 2517 BA, HATZ1UM II 2417 DC

Isaak HS 1977 Tolk Gesprek “ ||Ha-tsium. (Ha is om te vlug."

Dit gaan hier oor twee plase aan die Lewerrivier, Hatzium I (plaas nr 40) 
le suidwes, Hatzium II (plaas nr 28) noordwes van Gibeon, met plase tus- 
senin.

HAUB S 2014 DA (Khoekhoense naam van Banksfontein)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 50 “Bankfontein nr 523. [Von al- 
tersher unter den Dama bekannt als] !Haub, ‘Felsbank-. Hier stimmen 
beide Namen iiberein” .

Die plaas nr 523, op moderne kaarte ingeskryf as “Banksfontein” , le suid
wes van Korixas, hoofstad van Damaraland, en suidelik van die Haubri- 
vier. In sy eerste lid is Banksfontein n vertaling uit Nama; Kr.-R. 1969 
NW 170 gee by !hau-s op “die Fels-Wasserbank” .

HAUBES S 2014 DA (nou Rietkuil)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 52 “Rietkuil nr 518. [Von altersher 
unter den Dama bekannt als] IHaubes. Von !haub = Felsbank” .
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Ons meen dit is dieselfde plekke wat dr Hartmann 1904 kaart aangedui het 
as “ IHaobes” en (net wes daarvan) "IHaobes +  Karis” , d.i. “Klein- 
Haobes” . Rietkuil le vandag nog aan die Huabrivier, in sy noordelike ge- 
deelte oor albei oewers. Die inlandse naam verwys na die granietbanke, 
soos korrek verklaar deur vader Zaby. (Kr.-R. 1969'NW gee vir !hau- op 
“die Fels-Wasserbank", p. 170).

HAUBESGAB S 2417 DA (alternatiewe ou naam van Haribes(dam)) 

Hahn Th 1879 kaart “ 11Haubes +  Gab“ .

Dit is ’n 4=ga-b = “die Vley (wassergefiillte Gelandemulde)” (Kr.-R. 1969 
NW 97). Dr Hahn teken hierdie vlei baie groot in sy kaart in, heeltemal 
buite verhouding met sy huidige uitgestrektheid maar nie met sy destydse 
belangrikheid nie. Die oplossing word vereers bemoeilik deurdat ons hier
die opgawe net by Hahn vind vir die groot “dam" wat op ander kaarte 
aangegee word as "Haribes-". 'n Ouer kaart as die van Hahn bring egter 
die oplossing. Dit is die kaart van dr Grundemann 1867 wat die beson- 
derheid inteken dat hierdie gebied onder “Hend(rik) Zes” val wie se 
“ ||Hawubis” sy mense is. hier aan die Witrand. Die vlei (of pan) het sy 
een naam van hulle gekry, van die Velskoendraerstam. in Nama die ||Ha- 
wobes (Kr.-R. 164 s.v. ||hawob = “der Fellschuh"). Die naam bewaar 'n 
stukkie stamgeskiedenis uit die nomadiese tydperk.

[| |Hawobes=t=gab]

HAUGANAB S 1918 AA

Hartmann 1904 kaart "!Hau-||ganab”, puts aan die pad wat Gerber en 
Gass in 1903 gevolg het.

Ons vind die naam nie meer op kaarte nie; die plek le noord van Groot
fontein. ongeveer waar vandag die plaas “Middelin" nr 834 is. Die naam 
bewys dat hier kameeldoringbome moes gewees het, ||gana- is die Acacia 
giraffae (Smith 1966 CNSAP 272). Die eerste komponent is wel soos Nama 
!hau = “sich in Gesellschaft unterhalten” (Kr.-R. 1969 NW 170), of gesels, 
die “Puts by die kameeldoringboom (||gana-, die (langerige) boom aange
dui met die -b van die ml. ekv.) waar die mense gesels (!hau) het” , “Ge- 
selskameelboom”.

[!Hao| |ganab]

HAUNEIB S 2316 BD

Topografiese reeks 1974 vel 2316 Rehoboth “Hauneib” .
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“Hauneib” is die naam van 'n kop ongeveer 23 km wes van Rehoboth. Dit 
is op die plaas “Spitskop" nr 314. In sulke gevalle vind ons dikwels dat die 
Khoekhoense en Afrikaanse name ’n verband met mekaar het; ons meen 
daar is hier ook ’n semantiese verband. In TH A** 537 s.v. HAUNEIB, 
daar die naam van ’n koppie tussen Keetmanshoop en Stampriet. dus op 
2618 CA, het ons die naam verklaar as “Gespantou” , want die spitskop 
“het ’n formasie wat die indruk wek dat daar 'n band horisontaal om horn 
le, of hy gespan is soos ’n koei wat gemelk gaan word” . Dit lyk vir ons 
asof daar by die spitskop wes van Rehoboth presies dieselfde argument 
kan geld. Dan is hierdie Hauneib ook soos Nama !hou [!hau] = om ’n koei 
te span, en 11nai = om die spantou om te sit. In algemene terme gese, laat 
dit dink asof daar om die berg ’n band is, ’n “Bandom” .

[!Hau| |naib**]

HAWAREBHOBES S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “ ||Hawareb Hobes, ’n 
Inaraveld in die ou bedding van die IKhuiseb. ||Hawareb is weer die 
naam van 'n persoon, nl. Otto ||Hawareb wat vroeer daar gebly het. 
T.o.v. Hobes sien HAINIBHOBES”.

HEIDONS K 3017 AB

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3017 Garies “Heidons” , plaas nr Nam. Q.
13-10.

Die naam kom nog nie voor op die Sensuskaart van 1891 nie, ook nie by 
Veillet s.j. kaart nie, daarna steeds as “Heidons” , gelee noordwestelik van 
Kamieskroon en noordelik van Swartlintjiesrivier, nie ver van die oseaan 
af nie. Die ooreenstemmende Topografiese kaart gee dit aan as 'n duinege- 
bied, waar die duine met kleurname onderskei word, soos swart, wit, geel 
en rooi. So le die plaas Heidons aan die oostelike sy van die Geelduine 
tussen die plaas en die see. Die vraag ontstaan of daar ’n verband tussen 
die naam Heidons en die Geelduine wes en aangrensend daaraan is, veral 
omdat Nama die woord |hai het wat gewoonlik die kleur “vaal” weergee 
(Kr.-R. 1969 NW 177) maar wat ook “geel” vertaal, net soos in Korana 
(vgl. HOTT 273; Vaalrivier se ou naam was juis |Hai!garib wat Burchell 
e.a. vertaal met “Yellow River”). Die taalkundige ooreenkoms wat betref 
die Hei- van Heidons en die Geel- van Geelduine in hulle betekenis is o.i. 
oortuigend sterk. Of daar ook 'n verband tussen die dele -dons en -duine 
is, weet ons nie seker nie.
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+ HEIGUMS S 2616 DD

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “ |Hai|goms, 
droe plek”. Piet Rooi se “ |Goms is klippe wat self afklim”.

Die naam van hierdie plaas nr 105 suidoos van Aus is nou deur almal wat 
die suigklappe aangee, uitgespreek soos hierbo, nl. met ’n dentale slag 
voor elke lettergreep, en dit gee ons "n vaste steunpunt; vgl. vir die ander 
opgawes TH A** 543. Die |hai = vaal, grys of grou. Die |khom- (of ’n 
spellingvariant daarvan) word deur die meeste segsliede verbind met ’n 
klip (mnr Frederick se spanmaat dink aan |gom-s = “Geroll”), en deur die 
eienaar bepaaldelik met ’n vaal sandklip wat daar op die berg gevind word 
en gebruik is om die vleiskant van die velle skoon te skraap, vgl. mnr AF 
Ulbrich se mededeling in TH 543. Sy verklaring wat bowendien op kennis 
van die toestande plaaslik berus, lyk nou vir ons oortuigend.

[|Hai|goms]

HEIKUB S 2316 BC (ou naam van Doornboom)

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Heikub” .

Ons enigste optekening van hierdie naam, o.w. Die plek le wes van Reho
both, effens suidelik, en korreleer presies met die huidige groot plaas 
Doornboom nr 316, wat daarvan ook ’n vertaling is. Die lid -ku- is soos 
Nama 11khu- = “Dornbaum” (Rust 1960 DNW 14) en die lid Hei- is soos 
Nama jhai = “fahl” (Rust 20), die geheel “vaaldoringboom” , in letterlike 
vertaling. Die vaaldoringboom is wel 'n verkorting van die vaalkameeldo- 
ringboom, die Acacia haematoxylon (vgl. Smith 1966 CNSAP 477), Hierdie 
boomsoort was volop in hierdie omgewing, vgl. ook HAIKOOS in TH A** 
511. In die plaasnaam is die vertaalde vorm verder verkort tot ‘‘Doorn
boom”. Die -b van die ml. ekv. in -kub laat vermoed dat die beginpunt 
van die naam die spruitjie was en nie ’n fontein/bron nie, kyk vir topogra
fiese besonderhede SWA-reeks 1974 vel 2316 Rehoboth. Die oorspronklike 
Khoekhoense naam het verdwyn en is vervang deur die vertaalde Neder- 
landse vorm.

HEIORIGAS K 2918 A A

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2918 Namies “Heiorigas” .

“Heiorigas” is plaas nr Nam. Q. 7-36, distrik Namakwaland. Op die 
noordwestelike hoek daarvan is driehoeksbaken nr 30, waarby op die oor- 
eenstemmende Topografiese kaart ingeskryf is “Vaalysterkoppie” . Dit is 
duidelik dat die Afrikaanse kopnaam in sy eerste twee lede die vertaling
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van die ooreenstemmende komponente van die Khoekhoense plaasnaam 
is. Die lid Hei- van Heiorigas is soos Nama |hei [|hai] = vaal (Rust 1960 
DNW 20). Die lid -ori- is soos Nama |uri- = yster (Rust 17); dit is gedeve- 
lariseer uit Ou-Kaaps cori, xori (HOTT 537). Die slotlid van Heiorigas is 
miskien soos Nama =Fgas = “die Flache, die Ebene; die Vley” (Kr.-R. 
1969 NW 97), anders is dit soos Nama -xa-, die veelvuldigheidsinfiks, plus 
slot -s, die fern. sing, lokatiefmorfeem, gewoon by name van bronne, fon- 
teine ens.

[|Hai|urixas]

HEISANACHAB S 2S19 DA

Wandres C 1887 Quellen 9 37 “ ...Da mir die Leute versprachen, zum Got- 
tesdienst nach Heisanaxab im ||Haamfluss zu kommen...”

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Hei = Holz; sa = sammeln. Heisanaxab = 
Eine Stelle, wo man das Holz suchen muss” .

Eerw. Wandres en ouderling Eduard Sneuwe kom van Warmbad af, hulle 
was by Velloor en Udabis en is op pad na die Hamrivier ongeveer by of 
naby sy samevloeiing met die Oranjerivier. Die pleknaam verskyn nie 
meer op moderne kaarte nie. Dit was blykbaar waar Ondermatje nr 73 
vandag is. Die verklaring wel soos by mnr Krenz, kyk Kr.-R. 1969 NW 338 
vir sa = “auflesen, aufraffen...”

[Haisanaxab]

HEITSIEIBEB, -(GROT) K 2816 BD (nou Wondergat)

Alexander JE 1S38 Map “Cave of Heije eibib” .
Sensuskaart 1891 “Cave of Heidje Eibib or Hadge Aebeep” .

Die pleknaam het vandag verdwyn; die plek heet tans “Wondergat” . 
“Near Anniesfontein, 5 km from the Orange River, is the Wondergat, a 
large cave in a hillock which is dreaded by the Namas, who believe that it 
is the dwelling-place of their deity Heitsi Eibeb...” (SESA 1973 9 345). 
Gelet op die talle en talle Haitsi-| |khodi of Heitsigrafte is dit inderdaad 
vreemd dat hierdie Khoekhoense Heilandfiguur en bestryder van hulle 
vyand =f=Ga-=Fgorib (= hy wat mense in die Afgrond stort) nie onomasties 
vereer is nie. Volgens die sensuskaart was Wondergat bekend as die Heit- 
sie-Eibebgrot of net as Heitsi-Eibib, volgens uitspraak deur die Engelse 
landmeter gespel “Hadge Aebeep”. Oor die saga moet elders nagelees 
word, maar ons voeg terloops ’n opmerking van mnr FK Krenz 1979 Boer 
uit sy Kanttekening hierby oor die betekenis van die heldefiguur se naam, 
soos hy dit taalkundig aflei. Dit lui: “ |Hei [|hai] = grau, tsi (Person), eib 
[aib] = Gesicht; bib (Geschlecht)” , d.w.s. “Grysgesig” of “Vaalgesig” .
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Die eerste lid word deur uitleggers gewoonlik verbind met hai- in die sin 
van “boom/hout” .

[Haitsi-aibeb]

HEITZWASIES (WES, -OOS) S 2416 BB/BD

SWA reeks 1973 vel 2416 Mariental “Heitzwasies Wes”, plaas nr 513; “H.
Oos” , plaas nr 514.

Die twee plase is klaarblyklik volgens hulle vorm (Oos omarm Wes) die 
gevolg van onderverdeling van 'n eenheid. Hulle le in die noordelike rig- 
ting van Maltahohe af, en val nog net in die Rehoboth-streek, d.w.s. hulle 
is grensplase van die suidelike Rehoboth-gebied. Die name kom eers later 
op die kaarte voor. Die betekenis is wel soos Nama | Hei- [|hai] = “fahl” 
(Kr.-R. 1969 NW 177), en tsawi- = “der Schwarzebenholzbaum” (Kr.-R. 
381), m.a.w. die “Fontein/waterplek (aangedui met die -s van die fern, 
sing.) by die vaal ( |hai) swartebbenhoutboom/bome (tsawi-)” . Die tsabie- 
of tsawwieboom (Euclea pseudebenus, die spesienaam te vertaal as “vals 
ebbenhout”) is in Nama so genoem omdat die blare aan die een sy soos 
“as” lyk, in Nama tsao- = “die Asche” (Kr.-R. 379). Die begrip word 
eintlik dubbel uitgedruk met die voorvoeging van |hai = vaal of, in hierdie 
verband, askleurig. Die vorm -tzwasies is o.i. ’n sametrekking uit -tsawi- 
sies, d.w.s. uit -tsawe + lokatiewe morfeem si- plus die fern. sing, -s wat 
veelal fonteinname aandui. In die spelling moet die -ei- van Hei- sy Duitse 
waarde kry, ook die -z- van -tzwa-.

[HENDERSONBERG] kyk UB(BERG)

HENS, HENHENS S 2619 CA (alternatiewe naam vir Ganais)

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Die plaas 
Ganais het ook nog ’n ander naam. Dit is +Hens, dit beteken sak- 
slaan, soos ’n mens ’n koei melk, of as die kalf die uier met sy neus 
stamp om die melk te laat vloei. Ons noem horn ook |Hen/hens. As die 
rivier afkom, is daar opdrifsels. Le daar miskien ’n takkie, dan kom 
|hen hulle daarso. En as die meisie plek maak, dan vat hulle gras en die 
goed en dan maak hulle ’n |hen. Dit meen muisnes, kan jy maar se, of 
opdrifsels. En as jy miskien iets optel, dan se jy dit is ’n doek wat afge- 
spoel het” .

Die ou naam Hens, of Henhens, het ons nie opgeteken gevind nie. Die be
skrywing is egter suiwer poesie. Mens moet raaklees wat daar staan sonder 
dat dit prosaies daar staan. Oor die grondwoord voeg mnr Krenz FK 1978
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Aantekening by: “ =t=Ens = das Euter mit der Faust bearbeiten; Kopf- 
stampfen des Euters der Kalber und Lammer”.

[ +  Hens**]

[HEUNINGVLEI, HEUNINGVLEIPAN] kyk CHUE 

HOAAB S [2718]

Fenchel T 1S83 Quellen 18 62 “Die nachste Wasserstelle !Hoa-|ab hatte 
nur salziges... Wasser” .

Eerw. Fenchel is van Keetmanshoop af op pad na Mier, en is nou aan die 
suidelike hange van Groot-Karasberg, nadere situering kon ons nie maak 
nie. Die bronnaam vind ons nie op ons kaarte terug nie, ook nie in ver
taalde vorm nie. Die betekenis is egter duidelik, danksy die spelling met 
suigmedeklinkers. !Hoa = krom, en |a-b = vlei (vir lg. Kroenlein 1889 
Wortschatz 13). “Kromvlei” .

[!Hoa|ab]

+ HOAB S 2314 BA .

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “Ho-!ab, ’n Inaraveld in 
die ou bedding van die IKhuiseb. Letterlik ‘Vindrivier’. Van my infor- 
mante vermoed dat by hierdie plek mooi Inarati in die rivier gevind is’’.

+ HOACHAB S 2417 AD

Pieters HN 1977 Sersant Gesprek “Ja, dit is die naam van 'n plaas. Dit 
meen iets wat krom is en baie draaie het, IHoaxab, soos ’n riviertjie of 
’n spruit” .

Dit is die naam van plaas nr 14, noordwes van Mariental en met 'n val na 
die Visrivier toe. Oor die suigkonsonant is daar geen twyfel nie, vgl. die 
gegewens in TH A** 553. Dan soos Nama Ihoa = krom, -xa- = baie, veel, 
en die -b (ml. ekv.) verbind die naam, volgens die gewone reel, hier duide
lik met ’n rivier of loop. Die “stroom/loop ( -b) met baie ( -xa-) krom- 
minge/draaie (Ihoa-)” . Hierdie verklaring verdien o.i. die voorkeur.

[IHoaxab**]

HOADOMI kyk HO AS 2718
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HOAIS S 1917 AA

Hartmann 1904 kaart “ IHoais, vleiartiger Boden”.
Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek 

“ IHoais, dit is Ihoa, dit bedoel ’n draai, ’n s-draai. ‘Kromdraai’.”

Dit is die naam van plaas nr 842, 'n ou naam, aan die pad in die ou dae. 
Die beginpunt was die waterplek, oorgedra op die plaas. Die -s (sing, 
fern.) dui o.a. aan dat die naam op ’n bron/puts ens. betrekking het. Sulke 
plekke word soms die sentrum van ’n nedersetting. Dit le wes van Tsumeb. 
Verder soos by mnr Xaregeb en sy span.

HOAMAS(BERG) S 2216 DD (ou naam van Krumneck)

Opmeting SWA s.j. “Hoamasberg, Windhoek. 32 m [51 km] suidwes.
Berg”.

Met die SWA-reeks 1974 spesiale vel Windhoek ruitsone 33K tot grondslag 
bring die passer op die mylafstand 32 suidwestelik van Windhoek af ons op 
Krumneck plaas nr 20, of op die berg op Hakscheen 189 met landmeters- 
baken daarop. Nou is “krom” (ons dink aan die Krum(m)- van Krumneck) 
in Nama Ihoa (Rust 1960 DNW 37) wat ooreenstem met die Hoa- van 
Hoamas. Die plaas Krumneck le net suid van die Bismarckfelsen in die 
Auasberge. ’n Hoek, of ’n draai in die pad, is ook Ihoa-. Volgens ligging 
en korrelasie in die woorde vir “krom” in Duits en in Nama lyk dit redelik 
om aan te neem dat daar meer is as ’n toevalligheid, m.a.w. dat daar ’n 
kousale verband is, en dat Krumneck in vertaalde vorm die ou Khoe
khoense naam bewaar, nl. Hoama-, met Ihoa = krom, vir die Hoa- van 
die naam, en met die lid -ma- as lokatief, soos bv. in KAKAMAS; die deel 
“-neck” van die Duitse naam is bygedink en nie vertaal nie, dit word egter 
as vroulik gewaardeer, met sy refleks in die -s van die slot.

HOANTABIS S 2218 BD

Kohler O 1959 Gobabis 16 “ ...Gobabis. This place was known in olden 
times as Hoantabis and there is little doubt that it represents a mispro
nunciation of the Nama name =t=Khoan-dabes, ‘elephants’ (=t=khoan) 
lick (dabes)’. The Bergdama of Gobabis use the latter form to this day” .

Vir die bespreking van die verhouding van Khoandabes en Gobabis tot 
mekaar as name vir dieselfde plek, en vir die misverstand wat daaruit ont- 
staan het, vgl.-f GOBABIS. Die betekenis van Khoandabis is hierbo aan- 
gegee, Hoantabis is wisseluitspraak daarvan, vir die wisseling h- en k(h)-
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vgl. 5 C 3 bl. 45, d.w.s. vir H-oan- en K(h)oan-, en vir -t- en -d- (-tabis/ 
dabis) vgl. 5 A 2, bl. 42.

[TKhoandabes*]

+ HOAS S 1914 DC

Luiperth D 1977 Hoofraadslid Gesprek (met hom en sy seun wat ’n poli- 
siesersant is) “Hoas, ons se ||Hoas. Ons ken daardie plek. Dit is 'n plek 
tussen die twee berge. Dit beteken “Kloof.”

Dit is ter aanvulling by wat gese is in TH A** 557.
[||Hoas** ]

+ HOAS S 2718 AB

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “Hoas, dit moet THoas wees. Dit is hierdie blouklip. ‘Bloukuil’.” 

Arndt H en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Hoas, ons se 
4=Hoas, dit is 'Bloukuil', ons se ook THoadommi daarvoor. Dis oor 
die blou klippe daar” .

Suidsuidoostelik van Keetmanshoop, in daardie distrik, le twee aangren- 
sende plase met dieselfde naam, Hoas nr 94 en Hoas nr 318, tussen die 
Klein- en die Groot-Karasberge. In TH A** 557 het ons die vermoede uit- 
gespreek dat die eerste lid soos Nama +hoa = blou moet wees. Nou het 
ons meer sekerheid. Die naam is bodembeskrywend n.a.v. die kleur van 
die klipgesteldheid by die bron wat die beginpunt van die plaasname was, 
soos Nama a-s = “Loch (allg.)” (Rust 1960 DNW 39), gat, hier op te vat 
as ’n kuil, soos by ons segsliede. Die alternatiewe naam THoadommi = 
“Bloukeel” , by -dommi = “Kehle" (Rust 34), plek dus wat water afvoer, 
soos die keel bv. vloeistof kan afvoer.

[=bHoas]

+ HOASEB S 2318 BB .

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek 
“Hoaseb het twee name. Sy een naam is IHoaseb, baie kieries, sy ander 
naam is ||Harudas, die plek waar mense deurkruip".

Hierdie mededeling bevestig wat deur die eienaars, mnr en mev. FP van 
der Bijl 1973, verklaar is, vgl. TH A** 558 onder HOASEB en 531 onder 
HARUDAS. Aldaar vir verklarings oor betekenis en vir ligging.

414



■

HOB S 2017

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ !Hob = Waterberg”. 
[Later bygevoeg:] “Volgens pastoor WM Jod afgelei van !ho = ‘gebuk- 
kend staan’ (met laagste toon)” .

HOBA(-OST), (-WEST) S 1917 DB

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek 
“Eloba, dit is nou iets wat hy vir my gee. Hy het dit vir my gekry. Ge- 
skenk” .

Die ou plaas, grensend aan Gute Hoffnung nr 14, is onderverdeel in Hoba- 
Ost nr 13 en Hoba-West nr 322, wes van Grootfontein en in daardie dis
trik, noordelik van die spoor en grootpad van Otavi na Grootfontein. Die 
vertaling met “Geskenk” korreleer in klank goed met hoba as gelede vorm 
van ho- = “der Fund, die Gabe" (Kr.-R. 1969 NW 182). en dus ook met 
die betekenis. Taalkundig klop die twee goed met mekaar: hoba in Khoe- 
khoens, en geskenk in Afrikaans. Tog moet op nog ’n feit gewys word: 
Soos gese, is Hoba-Ost plaas nr 13, dit grens aan plaas nr 14 genoem 
“Gute Hoffnung”. Geografiese en numeriese saamhorigheid val op. 
“Hoop” is in Nama louba- [lauba], wat weer lyk na ’n taalkundige byme- 
kaarhorigheid, en herinner aan die tegniek van die “verlore sleutel". Met 
ander woorde: dit kan wees dat Hoba- tog vir hom losgewikkel heEuit 'n 
ouer vorm !(H)ouba- in die betekenis van “(Goeie) Hoop”. Ons noem 
alleen nog hierdie moontlikheid wat nie verbygesien moet word nie. 

Terloops word genoem dat die bekende meteoriet op die plaas Hoba is.

HODAS S 2619 DC/2719 BA

Kiepert 1893 kaart “ ||Hodas” , bron, op 2719 AA. Sprigade-Moisel 1904 
Kriegsk “Hodas (Swartboas)” , bron, op 2719 BA.

By Hahn Th 1879 kaart kom die naam nie voor nie, by Kiepert wel, en 
dan met die suigklap, en alleen net in Khoekhoens, op die Kriegskarte 
1904 verskyn die Khoekhoense naam ook, maar nou met die Afrikaanse 
alternatief (in wanspelling) naas die Khoekhoense naam wat eerste staan; 
op die kaarte daarna kom net die “Afrikaanse” alternatief voor, so bv. op 
velle 2618 Keetmanshoop en 2718 Griinau (resp. 1968 en 1974) van die 
SWA-reeks as “Swartbaas-West” , plaas nr 276, en “Swartbaas-Ost” as 
plaas nr 285. “Swartbaas” is klaarblyklik die vertaling van Khoekhoens 
|hoda (die -s lokativeer hier die fontein, vgl. opgawes op kaarte) vir die 

“swartbas(boom)” , die Diospyros whyteana (Smith 1966 CNSAP 449). Op 
594 kom by Smith ander volksname voor, soos kraaibessie. Die lid -baas,
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op die Kriegskarte -boas, is ’n gepoogde weergawe, waarskynlik deur 
Duitsers, van die Hollandse -bast/-bas, en daarmee verskuif die betekenis 
(“volksetimologies” of bloot assosiatief) van die (boom)bas tot iemand wat 
gesags- of besittersrang het, 'n baas. So ’n “nuwe” betekenis is inderdaad 
al voorgehou.

[||Hodas**]

HOEKINGEIS kyk HUSINGAIS

HOEKO, HOEKO (SE KLOOF) K 3321 AD

Opmeting 1964 “Hoeko se Kloof, naam van ’n kloof 4 myl [6 km] noord
oos van Ladismith. Ou naam. Hierdie kloof word genoem na die plaas 
Hoeko” .

Die plaas “Hoeko” nr Sw. Q. 13-76 het bekendheid verwerf as die plek 
waar CJ Langenhoven gebore is. Dit le in 'n vrugbare vallei met sy eie 
watervoor en vrugteboorde, veral van appelkose. Hier oos van Ladismith 
is ’n hele paar plekname wat uit Khoekhoens kom, soos Huisrivier, Knuys 
Wagerdrift, Knuyrivier, moontlik Kobusrivier, en ook Hoeko. Die naam 
Hoeko is oud. Ons het geen aanduiding van wat hy beteken nie, maar ons 
meen dat die tweede lid, die -ko, met redelike sekerheid verklaar kan 
word. “Hoeko se Kloof” ontspring aan die suidelike hange van die Klein 
Swartberge. Sy beginpunt is nog in die Bosreservaat, dan val hy af na 
Hoeko oor die langwerpige en steil plaas “Peak Plaats", om eindelik ont- 
vang te word deur die ooswaartsvloeiende “Kobusrivier” . Vgl. o.a. die Af- 
delingskaart van Ladismith 1890, en S.A.-reeks 1968 skaal 1:50 000 vel 
3321 AD Ladismith. ’n Piek of bergspits is in Khoekhoens =t=go- (Rust 
1960 DNW 58), en met die gewone wisseling van k- en g- lyk dit of die lid 
-ko van Hoeko dieselfde woord kan wees as hierdie (=F)go vir spits, of vir 
die piek. Voorlopig gaan ons nie verder nie.

HOEKOE K 3325 BB/BD

Forbes 1965 PTSA 50 “[Sparrman se] Kurekoiku, or t'Kurekoi t’Ku, a 
half-day’s trek from Alicedale towards Kommadagga, may have 
been...on the farm called Hoekoe. This name suggests a connection with 
t’ku, the latter half of the Hottentot word...”

Hierdie Hoekoe moet nie verwar word met HOEKO 3321 net oos van 
Ladismith nie. Hoekoe is plaas nr Som. Q. 8-1, klaarblyklik ’n ou plaas 
wat aan die trekpad was van Nuwejaarsdrif na Dirkskraal en Kommadagga 
(Forbes aldaar). Die plaas le nog net in die distrik Somerset-Oos se ooste-
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like hoekie wes van Alicedale. Net soos prof. Forbes neem ons aan dat die 
naam van oorsprong Khoekhoens is. Oor die betekenis is ons nog oninge- 
lig. Forbes vermoed ’n verband met Sparrman se naam wat op -t’Ku uit- 
gaan, d.w.s. die woord het vooraan ’n suigkonsonant. Ons wil kyk of daar 
nie erens hier 'n verroeste sleutel is nie, m.a.w. of hier nie ’n plaas is wat 
die ou naam vertaald bewaar nie. Dan moet die naam ook taalkundig ’n 
ontwyfelbare of minstens ’n bevredigende ooreenkoms he met t’Ku, of met 
Hoe-koe. Ons meen dit is hier ook weer die geval. Aan sy oostelike plaas- 
lyn word Hoekoe begrens deur plaas “Doornkom” nr Aly. Q. 16-1 (Topo- 
kadastrale reeks 1965 vel 3326 East London). Op die ooreenstemmende 
Topografiese kaart 1968 is onderkant Doornkom nog “Kleindoringkom” 
en “Doornhoek” , blykens die Nederlandse spelling is laasgenoemde wel 
ook 'n ou naam, net soos Hoekoe. Doringboom is in Nama ||khu-. Al die 
oorwegings van geografiese en taalkundige aard maak dit moontlik dat die 
lid -koe van Hoe-koe die Khoekhoense woord is vir “doring(boom)”. Vir 
die eerste lid het ons wel suggesties, maar nog geen seifs voorwaardelike 
sekerheid nie. Intussen het ons ’n brief 1979 ontvang van mnr CJ Skead 
waaruit ons aanhaal: “iHukuwa, for Steyn’s River (given on maps as 
Stein(’s) River, a name not known to anyone in that area), enters Bush
man’s River’s right bank 6 km NNW of Alicedale town. This name must 
surely have some connection with the farmname Hoekoe, a very old name 
on maps, and which lies on the northern reaches of the catchment area...” 

Skead het bepaald gelyk dat die Xhosanaam vir Steinsrivier (so gespel 
op o.a. S.A.-reeks 1968 skaal 1:60 000 vel 3325 BD Paterson) wat op 3326 
AC in die Boemsmansrivier inloop, nl. iHukuwa, aan die Khoekhoense 
naam Hoekoe ontleen is, ’n naam wat vroeer ’n wye toepassing gehad het 
en ’n soort van streeknaam was. Ihukuwa moet op dieselfde manier ver
klaar word as Hoekoe waarvan dit ’n aanpassing is, maar wat naamkundig 
’n enigsins verskowe toepassing het, in die sin naamlik dat dit in Xhosa 
nou vir Steinsrivier geld. Hoekoe le oor beide oewers van die Boesmansri- 
vier, en Steinsrivier loop aan die suidelike grens van Hoekoe verby, van 
wes na oos, om as sytak in die Boesmansrivier uit te water. Die geogra
fiese verband is duidelik.

HOGOMAB S 2618 DD (Namanaam vir Bontos)

[Blaauw JA 1973 Huisvrou Vraelys (as toegif meegedeel) “Ander name is: 
Bontos, bedrag waarvoor die plaas gekoop is” .]

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Die plaas 
Bontos het ook die naam |Hogomab”.

Die Bruinmense het hierdie inligting verskaf op ons vraag of daar plekke is 
wat hulle ken en wat vandag ’n Afrikaanse of Duitse naam het maar wat
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vroeer ’n Namanaam gehad het. Die plaas Bontos le oostelik van 
Keetmanshoop, sy nommer is 66. Vir die taalkundige aspekte kyk HOGO- 
MAS 2917, daar van ’n koei (goma-s), hier van 'n os (goma-b). Bontos is 
die letterlike vertaalde vorm. Hogomab het ons op geen enkele kaart vir 
hierdie plek teegekom nie. Moontlik is Hogomab in hierdie geval vertaal 
uit Afrikaans, en nie, soos gewoonlik, andersom nie.

[|Hogomab**]

[HOHEDUN] kyk AWIGAS 

HOHO (MOUNTAIN) K 3227 CC

Randles BM 1979 Place Names 2 “Hoho Mountain 4184 ft., near the Pirie 
Mission Station, bears the name of a Hottentot Queen. Reference: Keis- 
kama Hoek 1853-1953, centenary brochure compiled by A.W. Burton, 
page 11".

[HOLKLOOF] kyk KOUDOUW 

HOMEEP K 2918 CA

Sensuskaart 1891 “Homeep”, en daarin “H. Mine”. Dieselfde by Veillet 
s.j. kaart, daarby ingeskryf “Trigonometrical Station”. Op Topografiese 
reeks 1975 vel 2918 Pofadder ingeskryf as “Homep”.

Homeep, Homep, ’n lank verlate kopermyn oostelik van Okiep en ook 
nog oos van Simon van der Stel se toetsskagte, le in die koperber-greeks. 
Home(e)p beteken “Berg” , of “Die Berg” , soos Nama Ihommi- (Kr.-R. 
1969 NW 191), met die ml. ekv. -b (verskerp tot -p) as aanwysing dat-dit 
(hier) die naam van ’n berg is.

HOMEIB(RIVIER) kyk GOMAAIB

Hahn Th 1879 kaart “ IHomeib R.” Opmeting s.j. “Goma-aib...Also 
known as Homeib” .

Dr Hahn gee die klapklank presies aan. Dan is mens geneig om te dink 
aan “Bergvlakte” , by Nama Ihomi [hommi] = berg, en -ei[-ai-]= voor, 
aansig, gesig, vlakte (Kr.-R. 1969 NW 191 en 60 resp.), hoewel daar ander 
moontlikhede bestaan, bv. met !gom- = oliewenhoutboom (Kr.-R. 126), 
d.w.s. “Oliewenhoutboomrivier” wat deur so ’n begroeide “vlakte” 
stroom. Ons keuse is voorlopig “Bergvlakte” .

[IHomaib]
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HOMIDIGAMS, HUMDIGAMS S 2115 AC f t / * / <9 'f

Kohler O 1959 Omaruru 28 “ ...Humdigams...run by the Namib Tin 
Mines...”

Opmeting SWA s.j. “Homdigams. Nedersetting, +- 50 m [80 km] wes van 
Omaruru...”

Ook op SWA-reeks 1972 vel 2114 Omaruru is dit ingeskryf as "Homidi- 
gams” , aan die Omarururivier, nou ’n verlate tinmyn. Die letterlike bete
kenis is die “Hemel se water", soos Nama |hommi- -  “der Himmel" (Kr.- 
R. 1969 NW 185), gevolg deur die genitiewe partikel di = se, en hy deur 
||gam- = water; die afsluitende fern. sing, -s kan hier fungeer as die be- 
paaldelike indeks van ’n nedersetting by 'n waterplek. Homdigams of die 
“Hemel se water” kan wel ook opgevat word as ’n poetiese siening van 
“reen” , bykomstig.

[HOOGOOR, HOOGOORBERGE] kyk KGAB1EKIES

HOOMS(BERG) K 2817 AC 

Sensuskaart 1891 “Tc.Hooms Mtn”.

’n Outydse spelling van die latere OEMS[BERG), alwaar in TH A** s.v. 
Die Tc. stel die suigklap voor. “Rosyntjiebosberg” .

+ HOREES, HOREES(RIVIER) K 3017 BC

Goosen JH 1978 Afgetrede Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof 
“Horees (Syfer). Vermoed dat dit 'n Hottentotnaam is. Die syfer waar- 
vandaan die naam kom, is onder 'n klip voor ’n berg waarvan die mense 
en diere [die water] gebruik het. Die plaas Syfer is deel van Horees” . 

Mostert DPE 1978 Boer Vraelys per mnr Burger CR “Horeesrivier, 'n sak- 
riviertjie, sluit aan op Wallekraal by Spoegrivier. 'n Baie sout rivier” . 

Van der Westhuizen JC 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Dit 
is 'n Hottentotsnaam en beteken blykbaar ‘Die plek waar water is’. Dit 
was dan ook in vroeer tye die enigste standhoudende water gewees” . 

Van Niekerk JJM 1978 (verder soos hierbo) “Horees; dit hou verband met 
water. Dit was die enigste fontein in die omgewing, vandag nog steeds 
die enigste fontein” .

Ons het die naam in TH A** 571 bespreek. Drie van ons nuwe segsliede, 
bekend met die plek, verbind dit met 'n fontein en sy water. Die Topo- 
kadastrale reeks 1966 vel 3017 Garies gee op die plaas Horees ook ’n lopie 
aan genoem “Horeesrivier” wat suidwaarts loop tot in die Spoegrivier. Die
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ooreenstemmende Topografiese kaart 1973 gee oos van die opstal op 
Horees ’n fontein aan genoem “Syfer” . Die uitkoms van hierdie fontein as 
drinkplek word deur al ons segsliede benadruk. Dit is ’n “landmerk” van 
die eerste rang. Dat hy sy naam aan die plek sal gee, is te verwagte. En 
die plek se naam is “Syfer” (vir: “Syferwater”) in Afrikaans. Mnr Goosen 
meen (so begryp ons horn) dat hierdie “Syfer” die vertaling is van die 
Khoekhoense naam “Horees” . Mnr Goosen het o.i. gelyk. Talle en talle 
kere is bewys dat waar in hierdie distrikte twee name naas mekaar voor- 
kom, die een Khoekhoens, die ander (gewoonlik) Afrikaans, die eerste die 
oudste, daterende uit die tyd toe Khoekhoens nog gepraat was, dan is die 
Afrikaanse (of Hollandse) naam gewoonlik die vertaalde vorm. Dieselfde 
patroon sal t.o.v. Horees en Syfer ook hier (kan) geld. Maar dan moet dit 
ook taalkundig waargemaak word. Ongelukkig is daar geen aanduiding of 
daar ’n suigkonsonant vooraan is nie, en indien wel, watter een nie. Mis
kien by 11ho vir “hohl sein” , of by 11ho vir “giessen, schtitten” (Kr.-R. 
1969 NW 187)?

[Hores**]

HOROEIS S 2014 CD/DA (tans Witwatersrand)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 53 “Witwatersrand nr 521. [Von al- 
tersher unter den Dama bekannt als] !Horo-eis. Viele Kalksteine liegen 
dort herum, so dass die Stelle wie ein “Kalkgesicht” aussieht. Kalk = 
Ikhorob, aber die westlichen Daman sprechen das k meist nicht, aber 
dafiir ein h.”

Ei-s [ai-s] is “das Gesicht...die Oberflache” (Kr.-R. 1969 NW 60). Origens 
is die nodige hierbo gese. Ongeveer “Kalkvlakte” . Die Afrikaanse naam 
vir plaas nr 521 sal ook op dieselfde bodemgesteldheid berus.

HOSANAB S 2516 DD

Hahn Th 1879 kaart “ ||Hosanab”. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Hosa- 
nab” .

Boois J 1979 Taalassistent Rondvraag “ ||Hosanab = bont mussie” [lees: 
bont moesie].

’n Riviertjie wat uit die Hanamiberge kom en suidwaarts vloei om die 
Konkiep aan sy oostelike kant as sytak in te loop. Die naam verskyn nie 
op die SWA-reeks 1971 vel 2516 Gibeon nie en skaal 1:50 000 is nog nie 
vir ons toeganklik nie. Hahn skryf Hosanab met slegs een suigklap. nl. 
vooraan, sodat die naam te verdeel is as |Ho- plus sana-. Die |ho sal wel 
beteken “schwarz-bunt” , en die sana- = “das Muttermal” (Kr.-R. 1969
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NW resp. 193 en 340), n moesie. Die benaming berus blykbaar op een of 
ander gelykenis.

[|Hosanab]

HOTSAS S 2215 CD

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Hotsas” , bron.
Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Hotsas. Ho = finden, tsas = Brunnen, 

Puts” .

Hotsas is ’n streek in die Tinkasvlakte, volgens die Kriegskarte ’n bron aan 
die Tubas, en le oos van Walvisbaai, mesopotamies. Die “Gevonde Water
plek'’.

HOUGASGEIS S 2318 DD

Op SWA-reeks 1966 vel 2318 Leonardville vind ons die inskrywing “Hou- 
gasgeis” nr 3, ’n wisselspelling (en -uitspraak) van die naam wat gewoonlik 
ingeskryf word as "Hoagosgeis" nr 3, so ook nog op SWA-reeks 1976 vel 
2318 DD Van Deventer, skaal 1:50 000, hoewel die gehug daar ook ver- 
vormd voorkom as “Hougasgous” . Die “Hou-” en die “-gas-” is albei ver- 
vormings in Afrikaanse rigting. Kyk verder TH A** 554-5, vir die bespre- 
king van een van die oudste plase in die distrik van Gobabis. Die oplossing 
word nog gesoek.

HOUHOU K 2919 DD/2920 CC

Sensuskaart 1891 “Hou Hou", en op ander kaarte.

Dit is die naam van plaas Cl. Q 13A-16 na aan die distriksgrens tussen 
Calvinia en Kenhardt. maar nog in Calvinia. Hierdie streek is ryk aan 
Khoekhoense name wat die bodemgesteldheid uitbring. Ook die 
Afrikaanse name met slotdeel -fontein, kolk, -pan, -vlei- en -vloer is volop, 
vgl. bv. Topografiese reeks 1974 vel 2920 Kenhardt. Wat ook opval, is die 
aantal name met 'n eerste lid wat 'n getal aandui, veral die getalle Twee-, 
Drie- en Sewe-. Net wes van Hou Hou le “Sewefonteinsoutpan” . Ons 
meen dat Hou Hou die Khoekhoense woord vir “sewe” bevat, vandag 
enkellettergrepig hu, maar vroeer in al die dialekte van Ou-Kaaps meerlet- 
tergrepig; prof. Maingard het dit nog gehoor as haukx’a, vgl. die vindplase 
in HOTT 443. Hou Hou is dan moontlik “Sewe-fontein/pan...” Die kap- 
pies op die -o- is waarskynlik een of ander kwalifikasie. maar vir ons is dit 
nie met sekerheid te bepaal nie. 'n Vir ons oortuigende argument vind ons 
in die feit dat die plaas wat noordoos aan hierdie plaas grens, die betekenis
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het van Sesfontein, vgl. NANIBIES. Die aantal fonteine onderskei die twee 
plase in hulle name.

+ HUAB 2013 CD

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 53 "HUAB. der Fluss nordlich des 
Ugab. ||Hoab, von ||hoa = krumm, krummen, eckig. 11Hoa wird ge- 
braucht fur etwas, das sich zwischen steilen Felsen oder sonst einer 
Enge hindurchwindet, und zwar in vielen Krummungen” .

Ons het die naam reeds behandel in TH A** 576. Hierdie bydrae steun 
een van die afleidings wat daar gegee is.

+ HUAMS S 2719 AC (ou naam van aangrensende Sandmund)

DSWA-reeks 1911 Blatt 29 Warmbad "Huams (Sandmund)” .

Ons het hierdie Huams reeds bespreek in TH A** 578 en verklaar as 
Grand- of Sandmond en daar ook topografies gemotiveer. Nou kom twee 
feite by. Op die aangehaalde kaart hier blyk dat die alternatiewe naam 
Sandmund was, ’n vertaling in Duits (of verduitste Afrikaans) van die ou 
Khoekhoense naam in vriendskaplike naasbestaan. Die tweede feit is dit: 
Huams wat vandag nog die naam is van plaas nr 271, grens aan sy weste- 
like kant aan plaas nr 270, geregistreer as “Sandmund” en as sodanig inge- 
skryf op kaarte, bv. op SWA-reeks 1974 vel 2718 Griinau. Op Sandmund 
le aan ’n spruit ook ’n werf genoem “Sandmond”. ’n Verband tussen 
Huams en Sandmund as name van die belendende plase is nie te ontken 
nie. Ons meen “Sandmund” moet beskou word as die regstreekse vertaling 
van die ou Khoekhoense naam.

[!Hu-ams]

HUCHABKOMAS S 2516 DA/DB

Hahn Th 1879 kaart “ |Huxab-/komas Mts.” Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Huchabkomas Bge.”

Dr Hahn gee dit aan as die woonplek van die “ |Khoma Bushmen” , d.i. die 
|Khomanin-San. Hy plaas die reeks op 25° 40' 16° 20', dus meer westelik 
as bv. die Kriegskarte. Dit korreleer ewenwel met die bergmassa wes- 
waarts van die Schwarzrand, 'n massa met enkele hoe spitse en kruine, 
noordwes van Helmeringhausen. Die lid -|k(h)omas moet egter nie laat 
dink dat dit dieselfde massa is as die Khomasreeks van 2216 wat bespreek 
is in TH A** 705-706 nie, maar die betekenis is dieselfde. Die -xa- (soos 
by Hahn) is wel die hoeveelheidsuffiks of die aanhegsel om bnw. of bw. te
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vorm, nl. by Nama |hu. Ons meen hierdie ]hu = “einen schonen Anblick 
bieten” (Kr.-R. 1969 NW 198). “Berglandskap met ’n mooi uitsig” .

[|Huxab|khomas]

HUGAMS S 2319 CD

Kiepert 1893 kaart "Hugams". Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk "Hugams” . 
bron, net onderkant Huguis.

Christian Marcus 1974 Drywer Gesprek “Hugams is maar weer |hu wat 
ons se vir bymekaarkom, en ||gams is water, die water waar die mense 
bymekaar kom, Gemeenskapswaterplek.”

Die naam kom nie by Hahn 1879 en ook nie op kaarte van jonger datum 
voor nie. Hugams le suid van Aminuissendingstasie, effens meer suid as 
Huguis, volgens die Kriegskarte, en wes van Toasispan van vandag. Dit 
was, volgens die afleiding van mnr Christian, blykbaar 'n waterplek waar 
mense vergader het. In sy Aantekening hierby le Krenz FK 1975 Boer die 
aksent enigsins anders, ook uitgaande van 'n ander suigklap: “ !Hu||gams 
= Felstaschen, die mit dem Boden gleich liegen und in der Regenzeit 
Wasser fangen” .

HUGANAS S 1918 AA

Hartmann 1904 kaart “ ||Hu||ganas. Puts im Kalk". Sprigade-Moisel 1904 
Kriegsk "Huganas” .

Hierdie puts le in kalkgrond, noord van Abenab, oos van Otjikoto, en be
teken die “Puts (blykens die -s van die fern sing, hier as indeks van puts- 
name) by die kameeldoringboom (||gana- vir die Acacia giraffae) wat deur- 
boor (11hu = “durchbohren” , Kr.-R. 1969 NW 200) is” , bv. deur boom- 
wurms. Die naam het nie opgegaan in ’n plaasnaam nie.

HUGUIS S 2319 CD

Hahn Th 1879 kaart “ |Hu-1 |guis” , dieselfde by Kiepert 1893 kaart. Spri
gade-Moisel 1904 Kriegsk “Huguis” , net bokant Hugams. DSWA-reeks 
1911 Blatt 21 Arahoab “Huguis” , “Neu-Ruguis” .

Opmeting s.j. “Huguis, waterpos en pan, distrik Gobabis, 106 myl [170 
km] suidoos. Opm. Hugus” .

Christian Marcus 1974 Drywer Gesprek “ |Hu is seker om saam te kom,
|guis is klip, ‘Gemeenskapsklip’.”

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “ |Hu = weisser Mann”.

Die naam is klaarblyklik oud. In eerste instansie is dit die naam van 'n
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pan, en dan van ’n bron daarby of daarin. Op ’n keer was dit ook ’n pos- 
kantoor met telegraafdiens (DSWA-reeks). Die pan le reg suid van die 
Aminuis-sendingpos en net bokant Hugams. Op die SWA-reeks 1966 vel 
2318 Leonardville is dit ingeskryf as “Hugus” by die “Hugus Pan” , kyk 
ook Opmeting hierbo. Die element -1gui-s (die sing. fern, -s is hier genus- 
teken vir bepaaldelik die pan) is moontlik soos Nama -1gui = derm (Kr.-R. 
1969 NW 140), ’n bestanddeel van baie panname, vgl. bv. KONNES, soms 
vanwee 'n vermeende ooreenkoms van die panvorm met 'n derm of maag 
of bloot ter beskrywing. Hier is die redes so meen ons, die mooi aansig 
van die pan, by Nama |hu = “einen schonen Anblick bieten” (Kr.-R. 
198), of (omdat ons hier geen sekerheid het nie) soos Nama |hu- = “Ver- 
sammlung” (Kr.-R. 198), soos by Christian. Ons voel wel vir “Mooi aan- 
blik van die pan wat soos 'n derm lyk", so ongeveer, anders “Pan waar by- 
mekaargekom word” - kyk HUGAMS. Mnr J Boois 1979 Taalassistent 
Aantekening vra dat ook die volgende in aanmerking geneem word: 
“ |Hu=t=guib is ’n soort voel wat ook sareb genoem word en in spelonke en 
putse hou”. Die vraag is nog oop, soos dit lyk.

HUGUS, HUGUS(PAN) kyk HUGUIS 

HUHOAS S 2314

Moritz W 1978 Pastor Scheppmannsdorf/Rooibank 9 “Wie der alte 
Evangelist Stevenson erzahlt, wurde Frederik Kachab spater auf 
Frederiksdam begraben; daher bekam der Damm auch seinen Namen. 
Sein Grab wurde !Hu^||hoas genannt, ‘da, wo die Siinde aufgehauft 
ist’.”

Frederik Kaxab was 'n hoofman van die Topnaars. Onder hom het die 
Topnaars hulle so ongeveer 1820 aan die monding van die Kuiseb gevestig, 
vgl. bostaande geskrif van pastor Moritz in die reeks Aus alten Tagen in 
Siidwest, Heft 5; die nodige is daar gese, ook oor die onbekeerde hoof
man.

[!Hu| | hoas]

HUIAUB S [2519] (ou naam van Springfontein)

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “ !Hui|aub is 
‘Springfontein’.”

Dit is die antwoord op ons vraag of daar plekke is wat vroeer Namaname 
gehad het. Op die beskikbare kaarte kon ons Springfontein nie lokaliseer
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nie. Ons segsmanne van Koes sal wel praat oor plekke in daardie omge
wing gelee, daarom dat ons Koes se graadvierkant aangegee het. Spring
fontein is lid vir lid soos Nama: !hui = “ ...aufquellen” (Kr.-R. 1969 NW 
203) en |au- = bron, fontein.

HUIB, HUIB(-HOCH), HUIB(HOCHEBENE), HUIB (MTS.), HUIB (PLA
TEAU) S 2616/2716

Hahn Th 1879 kaart “ |Huib Mts.” , gebied van die !Amas, hoofman Dawid 
||Naixab, en aan die suidwestelike hang bewoon deur die “ |Huini Bush
men” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Tafelberge der Huib Hoche- 
bene” , vermeld ook “Huini-Bushmanner” aan die suidwestelike hange. 

Hahn CHL 1928 Native Tribes of SWA 83 “The |Huinin are represented 
by a few groups at the southern end of the |Huib Plateau and adjacent 
part of the Namib...”

Rust Fr jnr sj ms Berge “ |Huib (Huib = Hochebene)” .

Daar is nog ’n “Huibrivier” op S 2416/2417 in die gebied Maltahohe-Mari- 
ental (Opmeting foto 4/808), en ook Gordon 1779 ms 2 10 ken so ’n plek 
wat by hom ’n graafwatertjie is. Of daar ’n verband in die betekenis is met 
die Huibplato, dit kon ons nie vasstel nie. In ons “kas” is daar geen gege- 
wens oor die betekenis nie, behalwe wat by pastor Rust as sodanig mag 
geld. Die plato van tafelberge is geografies opvallend; dit word aangedui 
op ou kaarte, maar dan sonder naam, tot so laat as Grundemann 1867. 
Ons oudste optekening is die van Hahn 1879, dan met dentale klap, en dit 
lyk of hy daarna deur ander nageskryf is. Pastor Rust, lank gestasioneer op 
Keetmanshoop en toe op Luderitzbucht, ken die gebied goed. Ook hy 
skryf die naam met dentale slag. As sy “Hochebene” die naam vertaal, 
dan is ons bronne onvolledig, ons kan dit nie aan ’n aan ons bekende 
Namawoord hiervoor vasknoop nie. Opvallend is dit dat daar ’n Sanstam 
by die |Hui-b is met die naam van |Hui-ni-n. Dit lyk (om duidelike redes) 
of die Sanmense hulle naam van die berg kon gekry het, en nie andersom 
nie, d.w.s. hierdie stam beteken waarskynlik die “San by die 
|Huib(plato)” . Handelende volgens die bekende variabiliteitswette kon ons 
se dat die |hui- miskien maar net ’n wisselvorm is van |ui- = “berg/klip/ 
rots” , nl. deurdat die stemlose glottale medeklinker by |ui- stemhebbend 
geword het. Dr Hahn sal egter nooit so ’n spelling volg nie, daarvoor het 
hy Nama te goed geken. Dan moet ons eerder dink aan die verdwene 
bergnaam URIHUIB wat ons vandag ken as Witkrans vir ’n plaas wat in 
die gebied van die Urihuib le. Daar is beweer dat |hui(b) dan “krans” 
moet beteken. Vir sover ons afleidings juis mag wees, is hierdie bergmassa 
dan te vertaal as “Kransberge” . Na lesing van bostaande voeg Boois J
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[|Huib]

1979 Taalassistent Aantekening hierby “ |Huib of |Huigu is die naam van ’n
soort berg of van riwwe” .

HUINCHAAMS S 2014

Krenz FK 1978 Boer Aantekening “ =bHuinxa-ams, plek by Fransfontein. 
=FHuin = wilde Dattel, xa = baie, ams = water. ‘Waar baie wilde da- 
delnome staan aan die water’.”

Die graadvierkant vir Fransfontein gee ’n benaderde posisie vir die plek 
aan. Volgens Wiss HJ 1975 Botanische Mitt 50 is die “wilde Dattel” die 
Berchemia discolor. Oor die taalkundige feite gee mnr Krenz die nodige.

HUIS(RIVIER), HUIS(RIVIERPAS) K 3321 AD/DA

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3320 Ladismith “Huisrivier” .

Die Fluisrivier vloei vanuit die weste en mond noordwes van Calitzdorp in 
die Gamkarivier uit, en wel net suid van die plaas Huis Rivier nr Sw. Q. 
133-72. Ongeveer 15 km van sy samevloeiing met die Gamka ontvang die 
Huisrivier ’n noordelike sytak. Die sytak vloei o.a. oor die plaas Wilgen- 
houts Rivier nr Sw. Q. 13-75. Op die 1:50 000 kaart 1968 vel 3321 AD La
dismith dra die sytak twee name. By sy samevloeiing is dit die “Boplaasri- 
vier” , maar in sy noordelike deel is dit die “Wilgerivier” . Die toponimiese 
groep “Huisrivier” , “Wilgenhouts Rivier” en “Wilgerivier” laat ons ver
moed dat daar benewens die geografiese verband ook ’n semantiese ver
band kan wees. “Wilgerbojom” is in Nama =t=huis (Rust 1960 DNW 72) 
wat klankmatig goed ooreenstem met die lid Huis- van “Huisrivier” . Op 
grond van hierdie oorwegings meen ons dat Huisrivier in sy eerste lid 
Khoekhoens is en dat Wilgerivier en Wilgenhouts Rivier (gedeeltelike.) ver- 
talings van die Khoekhoense woord is. Huis(rivier) beteken dus “Wilgerri- 
vier” . Dieselfde verklaring sal geld vir die plaasnaam “Huis Rivier” en die 
pasnaam “Huisrivierpas” wat albei van die riviernaam afgelei is.

HUMGARUS S 2014 DA/DC (nou Uitkoms)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 52 “Uitkoms nr 525. [Von altersher 
unter den Dama bekannt als] |Hum-||garus. |Hum (|hom) ist ‘fettig, 
glanzend, wie mit Vaseline beschmiert’. Viele glatte, glanzende, dunkle 
Steine liegen dort bei dem Wasserloch in der Felsbank, dem ||garub”.

Uitkoms le in Damaraland, suidwestelik van Khorixas, en aan die Goanta- 
gab. Humgarus is ’n mooi bodembeskrywende naam.
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4- HUN(BOOM) K 3017 BB

Van Jaarsveld AJ 1978 Boer Vraelys per Burger CD Skoolhoof “Die plaas 
Hunboom se regte naam moes eintlik Heuningboom gewees het. Dit is 
’n plaas wat geslagte lank al in die besit van die Van Niekerks is...Die 
naam Heuningboom was volgens oorvertelling vernoem na ’n sekere 
reuse-witgatboom met ’n hoi stam waarin die bye nes gemaak het, jaar 
na jaar. Die heuning is glo by die emmers vol uitgehaal” .

Die naam is al bespreek in TH A** 584-5 en die "Honing” van die “Ho- 
ningboom” is verklaar as ’n omvorming van die Namanaam van die witgat- 
boom, nl. van |huni. Vandag is dit ingeskryf op kaarte as “Honingboom 
alias Hunboom” . Op die Sensuskaart 1891 heet dit "Honingboom", sonder 
die toevoeging van ’n alias. Mnr Van Jaarsveld se mededeling is bedoel as 
’n toegif wat die verloop duideliker maak. Hy le nou 'n verband tussen die 
Hun(i)- of witgatboom wat die oorgang tot “Honing-” verklaar. Dit is nie 
net maar 'n klankassosiatiewe “omvorming" van huni- tot honing- nie, 
daar was inderdaad ook ’n verband met heuning self binne die huniboom.

-I- HUNIAM(-OST), (-WEST) kyk UN1AM

HUNI AUS S 2115 AD

Opmeting SWA s.j. “Huni-Aus, 45 m [72 km] van Omaruru, nederset- 
ting” .

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ |Huni = witbas, |aus = Quelle” .

Die “Fontein/bron by die huniboom” . Die Boscia albitrunca het baie 
volksname (daaronder: bitterbos, koffiebos, witbas, witgat, en na sy vrug 
ook: ertjiesbos), dit is ’n nuttige boom met sy digte skaduwee in hitte, en 
is ’n belangrike bestanddeel in baie plekname.

[|Huni|aus]

HUNIGUS S 2616 DA (ou naam van Geelschaap)

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “Tsachanabis, 
Tsaxa-lnabis. Ons het horn eers genoem IHunigus, dit is ‘Geelskaap’.”

“Geelschaap” is plaas nr 19, suidoostelik van Aus gelee, en grens noorde- 
lik aan Tsachanabis, plaas nr 20, albei in die Huib-Hoch-Plateau. Die ou 
naam van Geelschaap, waarvan dit klaarblyklik die vertaling is, was IHuni
gus, Nama !huni = “gelb” (Kr.-R. 1969 NW 204), en gu- = skaap (Kr.-R. 
136).

[IHunigus**]
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HUNI(PUT) K 2720 CA

Topografiese reeks 1975 vel 2720 Huniput "Huniput” .

“Huniput” hier korreleer met die “Noenieput” op die ooreenstemmende 
Topo-kadastrale kaart 1962. Die spelling Huniput is blykbaar ’n doelbe- 
wuste “verbetering” in die rigting van Nama |huni-. Vgl.vir die verklaring 
van die naam as ’n Boscia sp. NOENIE(PUT) in TH A** 893.

[ | Huni]

HUNIS(SOUTPAN) K 3019 AB

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3018 Loeriesfontein “Hunissoutpan” .

Ons is nie altyd so gelukkig om ’n fout so duidelik en begryplik vas te stel 
soos hier nie. Hierdie “Hunissoutpan” is ’n gefabriseerde naam. Die pan 
se naam is heeltemal anders. Dit is “Konnes se Pan", vgl. KONNES in TH 
B. Dit beteken “(Dik)dermpan” , vanwee sy voorkoms. Maar toe daar in 
1953 navraag na die betekenis gedoen is, is die vermoede uitgespreek dat, 
afgaande op die klank, dit mag beteken “Huni-boom...” , die Boscia albi- 
trunca vgl. KONNES in TH A** 758, en daardie vermoede is gebruik om 
die ou en ingeburgerde naam Konnes te verander tot Hunis- plus dan die 
bykomende komponente uit Afrikaans.

HURISIB S 1917 BD

Hartmann 1904 kaart “Hurisib” , ’n bron.
Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Hu

risib is mos die plaas van mnr Otto. Dit meen die water is skaars, skaars 
water” .

Vandag is dit plaas nr 533, noordwestelik van Grootfontein aan die pad na 
Tsumeb. Betekenis wel soos by ons segsliede.

HUSINGAIS K 2923 CD (ou naam van Scorpions Kraal)

Wikar 1779 VRV 15 158 “ ...de andere groote rivier waar de Blip [ver- 
staan: ’n tak van die Tswana] aan woonen...is 3 dagreysen hooger als de 
Husingais of Spinnekopdraadkraal is waar ik geweest ben...” Dieselfde 
170 “Nu met mijn tweede togt lagen de Husingais een schoft hooger als 
dat de Kouringais gevlugt waaren” .

Gordon RJ 1779 ms van 4de reis (o.d. 1779.11.03 en 05) “ ...toen wy by de 
Hoekingeis, synde Scorpioenkraal van 20 hutten...quamen...de Hoeking
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eis kraal lag hier toen Vicar [lees: Wikar] met de twee basters was...en 
hier zyn sij omgekeert...”

Mossop EE 1935 VRV 15 19 "Husingais. Marked upon Map 2 (Gordon 
Collection) at the present Koegas ‘Hoekingeis of Scorpiaen Kraal’. 
Koegas = |hu-xas (Many Scorpions)” .

Op sy kaart se Wikar by “Huzingais” nog: “hooger op ben ik niet ge- 
weest” (kyk ook Gordon). Ely vertaal dit met “Spinnekopdraadkraal” , 
Gordon met Scorpioenkraal, d.w.s. die kraal van die Skerpioenvolk. Hier
die bende het baie beweeg, so vind Wikar hulle by elkeen van sy twee 
togte op verskillende plekke aan of by die Oranjerivier. Forbes 1965 PTSA 
107 het juis probleme om die standplaas van die bende te situeer na aan- 
leiding van Mossop se identifikasie daarvan. Hossop wil Koegas verklaar as 
“Spinnekop(draad)kraal” ter ondersteuning van sy opvatting, maar Koegas 
beteken “Seekoeiryke plek” , en verleen geen steun aan sy poging tot iden
tifikasie nie. Forbes het ongetwyfeld gelyk om die gelykstelling van Hu
singais met Koegas te verwerp. As ons nou in gedagte hou dat die Skerpi
oenvolk baie rondbeweeg het, o.a. as gevolg van onenigheid met ander 
stamme van die Riviervolke, soos bepaaldelik in hierdie geval deur Wikar 
vermeld word, dan kan ons die een en ander met mekaar verbind. Ons 
weet seker uit die voldoende liggingsaanduidings dat die Skerpioenvolk 
hulle in hierdie omgewing bevind het, soms bokant die Oranjerivier, soms 
onderkant.

In die bree het Mossop gelyk. Koegas le bv. op K 2922 AD. Kyk ook 
Skead CJ 1973 Gazetteer 105 “Koegas, Gordonia, Syn. Husingais, Hoe
kingeis, Scorpiaen Kraal” , met dieselfde graadvierkant. Nou le daar ooste- 
lik hiervandaan, op 2923 CD, dus in dieselfde algemene omgewing, ’n 
plaas met die naam van "Scorpions Kraal nr Ho. Q. 9-18.” Dit is nou ’n 
klein plaas, westelik van Strydenburg en suid van die Oranjerivier. Dat die 
registrasie eers in folio 9 voorkom, toon dat dit laat ingeboek is. Nou ag 
ons dit baie moontlik dat die huidige plaasnaam die herinnering groen hou 
aan die verdwene Korabende wat hierlangs gewoon het, op die plaas 
moontlik sy laaste standplaas gehad het. Hier was ’n “Kraal/nedersetting 
(hier aangedui deur die -s van die fern, sing.) van die Skerpioen(Nama en 
Kora |hu- = ‘ein grosser Skorpion’, kyk verder in HOTT 450) -stam/volk 
(11ai- = ‘das Volk’, Kr.-R. 1969 NW 19, maar in die stamnaam en in die 
plaasnaam bewaar in sy ouer vorm met die velaar daarvoor as -g-ai-1-g 
-ei-)” , of kortweg: “Skerpioenkraal” , in die sin van: “Die Kraal waar die 
Skerpioenvolk staan” . Ons meen dat die pleknaamkunde hier die hand aan 
die geskiedkundige reik.

Noot: Op hierdie punt maak ons nie die saak uit watter verband daar 
tussen die Skerpioene en Spinnekoppe bestaan nie, nl. as bendename.

Krenz FK 1979 Boer het by bostaande ’n Kanttekening wat ons wil aan-
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haal. “Wenn Namavolk am Feuer sitzt und plaudert, wird beim Erscheinen 
und Erblicken einer Tarantelspinne von den Jungmannern gerufen ‘|Ham 
si |us’ (jham= Clitoris = Hottentottenschiirze), worauf alles Frauenvolk 
aufspringt. |Husi4=gas ist also 'Wo die Wollspinne reinkroch’. Skorpion = 
4=hiririb” .

+ HYAS S 2416 CA

Moritz W 1978 Pastor Brief “Wir besuchten die Farm Hyas wo die Familie 
Vlok wohnte. Frau Vlok erklarte uns den Namen so: Hyas kommt von 
4=Hi-has; has bedeutet Stute, und 4=hi-has: briinstige Stute = brons 
merrie. Es gab dort viele Zebras..." So ook gehoor van die Namas op 
Blasskrans nr 7.

Die naam is behandel in TH A** 593 n.a.v. die verklaring van mnr GJJ 
Vlok wat dieselfde is as wat hier deur mev. Vlok opgegee word. Ons het 
die eerste komponent daar verbind met Nama |ai = “loops wees” , hier 
word dit, ook deur Namas, verbind met =1= hi. Onder die inskrywings s.v. 
4=hi kry ons in Kr.-R. 1969 NW niks wat semantics goed aansluit nie. Wel 
kan daar ’n ongenasaleerde 4= hi bevredigend gebruik word, nl. die wat 
omskryf word as “ausgelassen” , bl. 181. Krenz FK 1979 Boer Aantekening 
omskryf dit so: “ 4= hi = auffallend kokettieren, flirten, briinstig” . Klaar- 
blyklik is hierdie begrip bekend as 4= hi, en ook as 4= hi, volgens die streek, 
d.w.s. dit word gehoor met of sonder nasaliteit. Om die ewe watter een, 
dit sluit goed aan by die Hy- van die naam, betekenende “brons” , met die 
-has vir “merrie” . Die wins is dat ons die eerste komponent nou hoor soos 
dit ook onder die Namas self gehoor is. Terloops, naamkundige steun vir 
die bewering dat sebras hier volop was, is die “Zebrarivier” wat deur die 
noordelike buurplase vloei.

HYES K 3019 BB (geld ook vir Granaatboskolk)

Sensuskaart 1891 “Hyes” . Veillet s.j. kaart “Hyes” . Topo-kadastrale reeks 
1967 vel 3018 Loeriesfontein "Hyes” , plaas nr Civ. Q. 17-13.

Die plaas Hyes nr 191 (reeks S.A. 1974 1:50 000 vel 3019 BB Granaatbos
kolk) le net suid van Granaatboskolk. Ons meen dat ons hier die gewone 
patroon het en dat die Afrikaanse naam (Granaatbos-) die Khoekhoense 
naam net vertaal. Die wildegranaat, die Rhigozum brevispinosum (Wiss HJ 
1975 Botanische Mitt 44), is in Nama 11hau-s, volgens die Duitse spelling 
uit te spreek. Nou moet die naam Hye-s volgens die Engelse spelling uit- 
gespreek word, die Hy- ongeveer soos why, dan blyk dit dat ons dieselfde 
woord kan he. Hyes is ’n ou naam en het o.i. betrekking op 'n ou in-
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heemse plantsoort, die wildegranaat, waarop ook die naam “Granaatbos- 
kolk” heenwys. Granaatboskolk is dan self 'n vertaling uit die streeknaam. 
Die -s van die fem. sing, dui hier aan dat die naam -n waterplek is, bepaal- 
delik ’n bron of kolk.
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[IBENSTEIN] kyk URIGOMASIB 

ICHAMTALA K 3326 CB kyk KAMTRA

Skead CJ 1979 Lys “iChamtala, for Kamtra River in NE Alexandria” . 

Khoekhoense invloed op Xhosasprekers.

IHUKUWA kyk HOEKOE 3325

IKXAB [K 3318 CD] (ou naam van Kaapstad)

Kats Benjamin per Engelbrecht JA 1936 The Koranna 12 “Benjamin 
stated that what he had to relate referred to very old times and had 
been handed down to him by old people of his tribe. In very early times 
the Korana had come ‘over the water’ — he did not know whether this 
referred to river or sea-water—...They had gone down to the Cape, 
which was named |i-|kx’ab (meaning of this unknown)...”

Benjamin Kats is omstreeks 1930 deur prof. Engelbrecht ondervra. Kats 
het toe nog op die sendingstasie Pniel gebly. Wat hy gee, is die naam van 
Kaapstad, maar in uitspraak is dit erg vervorm. Die eerste suigklap is nog 
korrek, die tweede nie. Boonop dateer die ou naam van Kaapstad nie uit 
die voor-Europese tydperk nie, maar uit die tydperk nadat die huidige 
Kasteel gebou is, die keer opgetrek in klip. Dit weet ons uit die betekenis 
van die ou naam. Die betekenis is “Klipkraal” , eintlik “Klipplek”, in 
Nama |Ui!khaeb. Die ooreenkoms tussen -kxab van Ikxab en -Ikhaeb van 
|Ui!khaeb met die Kaap- van Kaapstad is bloot toevallig. Vir die bespre- 
king vgl. HUIGAIS in TH A** 581-3.

+ INACHAB, INACHAB(KUPPE), INACHAB(RIVIER) S 2717 BA

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “Inachab, ons 
ken hom, sy naam se daar is baie duwweltjiedorings” .

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek “Dit is 
(Inaxab. |lnaxab is: Baie dubbeltjiesdorings.” En 'n lid van die span, 
mnr ||Naobeb B: “Dit is nou die verskil tussen die vliee en die dorings: 
vliee is |ina, en dorings is |ina, en die tarentaal is |inas” .

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “Inachab beteken: Baie van
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hierdie klitsdorings. |lnaxas se mos dis baie duwweltjies. Dit is hierdie 
dorings wat so plat op die grond is. Hulle noem hulle klitsdorings of 
duwweltjies” .

Ons het op bl. 596 van TH A** die tentatiewe voorstelle van Blankes 
genoem. Nou gee ons die opinies van die geraadpleegde Bruinmense, en 
hulle stem almal saam dat die naam betrekking het op die duwweltjies, in 
streke ook genoem klitsdorings. Dit is nie die Emex australis wat hier 
bedoel word nie, maar die Tribulus spp., meer bepaald die T. Terrestris, 
vgl. Smith 1966 CNSAP 204-5 en veral HJ Wiss Botanishe Mitt 1974 11 vir 
besonderhede. Ons kan hierdie verklaring aanvaar, daarin verder gerug- 
steun deur die feit dat eerw. Heinrichs 1897 en dr Hahn 1901 die pleknaam 
ook spel met die dentale suigklap, die eerste ’n sendeling, die tweede ’n 
Namakenner van naam. Vgl. hulle gegewens in TH t.a.p. jlnadubbeltjie, 
by Wiss Botanische Mitt 1974 11 nog gevelariseerd opgegee as | keni- vir 
|(k)ini-, ook |(k)ina-. Die -cha- (Nama -xa-) dui hoeveelheid aan, d.w.s. 
dit beteken so ongeveer “baie” , en die -b (ml. ekv.) indiseer hier bepaal- 
delik die rivier (Inachabrivier loop in die Konkiep), sodat die “Duwwelt- 
jiesrivier” sy naam oorgedra het op die plaas nr 89, distrik Bethanien, en 
moontlik op die “ Inachabkuppe” met landmetersbaken 975 daarop, vorm- 
ende die noordwestelike plaashoek.

INYARHA (as + NYARA) K 3226 CA (ou naam van Bedford)

Skead 1979 Brief “iNyarha: for the river rising under Bedford Mountain at 
Bedford town (known as eNyarha) and running to meet the Koonap 
River. The black farm workers at Diepkloof farm on the Fish River 
Rand to the south all called it this, but a Coloured man referred to it as 
Kaga River, a name often used for this river. The word Kaga is also 
used in the term Kagaberg...”

iNyarha is aangepas uit Khoekhoens vir Xhosa. Die i- is lokativerend, die 
-rha is soos Khoekhoens -xa (hoeveelheidsuffiks), die (n)y is in die orto- 
grafie van Xhosa dieselfde as (hier) die =1= van Khoekhoens. iNyarha staan 
vir Khoekhoens (Ou-Kaaps) =t=Kaxa en beteken die “Plek waar daar baie 
riete is” , toegepas op die rivier Kaga dus die “Rietrivier” . Kyk verder in 
TH A die inskrywings AGA, KAGA, NYARA.

ITUSEB, EDOSEB S 2314 BD (kyk ook ETUSIS, ITUSIS in TH A* 332)

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “Ituseb, ’n woonplek 
langs die IKhuiseb. I beteken ‘skyn, lyk soos’, en tub is ‘donderweer’. 
Naby Ituseb, aan die suidekant van die rivier, is daar hoe sandduine.
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Sommige van hulle is sg. ‘bromduine’ of ‘brulduine'. As jy hulle laat 
brom of brul, ‘lyk dit soos donderweer’.”

Op SA-reeks 1974 vel 2314 Kuiseb is die plek ingeskryf as “Edoseb” . Die 
uitspraak was baie swewend, kyk ook TH A* 332, sodat i/e, e/i, u/o en d/t 
as wisselpare aangetref is. asook die afwisseling in genus met die -s van die 
vr. ekv. en die -b van die ml. ekv. Die uitgang -se-/-si- het lokatiewe 
waarde.

ITYARHA kyk TYARHA
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JAB kyk DJAB

[JAM PAN] kyk NGAGHNAIS

JENTROES(VLAK) K 3324 DA

Opmeting 1972 “Jentroesvlak. Ou naam van ’n groot plat area (gebied) 18 
myl [29 km] noordwes van Hankey, in daardie distrik. Nadruk op Jen-. 
Alhoewel dit ’n baie ou naam is wat deur almal geken word, kan nie 
met sekerheid gese word vanwaar die naam kom nie en wat dit beteken 
nie. Daar word gemeen dat dit van Khoen-oorsprong is. Gelee op 
staatseiendom. Inligting van die plaasboere in die Cambria-omgewing” .

Hierdie naam kon ons alleen op een kaart terugvind, nl. op S.A.-reeks 
1973 skaal 1:50 000 vel 3324 DA Cambria, aan die oostelike punt van die 
bosreservaat van Baviaanskloof, op die bergvlak wes van die Gamtoosri- 
vier hier. Die grondwoord is vermoedelik Khoekhoens, word beweer, maar 
ons kon dit nie identifiseer nie.
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KAAGAN, KAAGAAN K 2520 AA/AC

Topo-kadastrale reeks 1962 vel 2520 Union’s End “Kaagan”.
Leistner & Morris 1976 SAPN 167 “Kaagaan".

Dit is die naam van plaas nr B 4322/1920 in die Nasionale Kalahari-Gems- 
bokpark, met tipiese duineheuwels en “strate” of gange daartussen, hier 
gemiddeld 7 meter hoog (ooreenstemmende Topografiese kaart 1968). Die 
betekenis van hierdie Khoekhoense naam is duidelik. Die Kaa- is soos 
Nama |kha- = vaalkameelboom, die gewone toepassing van hierdie naam 
in hierdie omgewing (vir hierdie woord kyk verder KA(KOLK) 2720), en 
Nama !ganni === “der Fussweg, der Steig, der Pfad” (Kr.-R. 1969 NW 90), 
die “Voetpad by/langs die vaalkameelboom/-bome verby” .

KAAMS kyk KOAMS

KAAMS, KAAMS(RIVIER) K 3018 AD

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3018 Loeriesfontein “Kaamsrivier” . 
Topografiese reeks 1974 vel 3018 Loeriesfontein “Kaams” .

“Kaamsrivier” loop vir die grootste deel van sy lengte oor die plaas “Kou- 
goedvlakte” nr 9362/1956 en sluit aan by die “Papkuilsrivier” . Die “Pap- 
kuilsrivier” vloei oor die plase “De Riet” nr Gr. 142/1937 wat “Kougoed- 
vlakte” aan die noordweste begrens, en oor “Paapkuilsfontein” nr Clw. Q. 
8-16, noord van en aangrensend aan “De Riet” . Aan die suidekant van 
“Kougoedvlakte” is nog die plaas “Matjes Kloof” nr Nam. Q. 7-6. Topo- 
grafies vorm “Kaamsrivier” , “Papkuilsrivier” , “De Riet” , “Matjes Kloof” , 
“Paapkuilsfontein” en “Kougoedvlakte” ’n eenheid. Met die uitsondering 
van “Kougoed(vlakte)” (Kougoed = kanna(wortel), vgl. HOTT 327-330), 
is daar ook ’n semantiese verband tussen die name “Matjes (Kloof)” , 
“Papkuils(rivier)” , “De Riet” en “Paapkuils(fontein)” . Ons meen 
“Kaams(rivier)” sluit taalkundig aan by hierdie name. “Riet” is in Nama 
=t=a-(Kr.-R. 1969 NW 32), wat in plekname soos KAGA, KAGA(BERG) en 
KAGGAKOE (TH A** 607-608) gevelariseerd voorkom as Ka-. Ons meen 
die eerste lid van “Kaams” is dieselfde woord, +(k)a-. Die tweede lid, nl. 
-ams, is soos Nama ams = “mond” (Kr.-R 4), oordragtelik ook “fontein” . 
“Kaams” beteken dan “Rietmond” , “Rietfontein” . Dit lyk dan asof ons 
hier weer ’n geval het waar die Afrikaanse of Nederlandse komponente
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van 'n toponimiese kerngroep die (onregstreekse) vertaling van die Khoe
khoense komponent is.

[=FA-ams]

[KAAPSE VLEI] kyk KAPS(VLEI)

KAASEB, KHAASEB S 2718 [BD/DB]

Hahn Th 1879 kaart "Kha-!aseb op 2718 DB. Dieselfde by Kiepert 1893 
kaart maar nou nie op DB nie, wel op BC, en by Veillet s.j. kaart maar 
nou op BD en met byvoeging “Village” , d.i. werf.

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Kaaseb (Nanuchas?)” , bron, op BD.

Ons het heelwat moeilikheid met hierdie plek gehad, sowel met ligging as 
met betekenis. Volgens die kaarte se aanduidings le Kaaseb net wes van 
die snylyn tussen lengtegraad 18 en 19, en eweneens ruweg op die snylyn 
in breedtegraad 27 tussen die ruite BD en DB. Die algemene situering is 
die van ’n fontein of uitspanning aan 'n riviertjie wat deur die westelike 
hange van die Groot-Karasberge vloei en van die noorde af as ’n sytak in 
die Geinab (Kainab) ingeent is. Dit korreleer so ongeveer met plaas Naru- 
das nr 268. Die betekenis laat horn ewe moeilik bepaal as ons uitgaan van 
wat hierbo aan ons gegee is, soos dit blyk uit die probeerslae van geeerde 
informante soos mnre FK Krenz en RA du Raan: ons haal hulle hier nie 
aan nie, omdat ons glo dat hulle deur dr Hahn of sy inskrywende karto- 
graaf, wel onopsetlik, mislei is. Kiepert en Veillet het Hahn bloot nageskryf 
wat suigkonsonante betref. Hahn moes geskryf het !Kha-, nie Kha- nie. 
Voor ons dit geweet het, het ons die antwoord probeer soek via die wissel- 
naam Nanuchas wat die Kriegskarte met n vraagteken (nl. t.o.v. situering) 
opgegee het. Nanuchas is soos Nama |Nanu- = reenwolk, en -cha- (Nama 
-xa-) dui oorvloed aan, baie, met die fern. sing, -s, indeks van o.a. fontein- 
name: kyk NANUCHAS. !Kha-!aseb/s beteken “Plek van baie wildele- 
moendoringbome” , maar dan met eerste komponent uitgespreek met sere- 
brale suigklap. nie sonder suigklap soos by Hahn en sy naskrywers nie. 
Kyk verder KANASEB vir taalkundige bespreking.

KAA(STRAAT) K 2620 CB

Van Vreeden BF 1961 Oorsprong 357-358 “Kastraat, distrik Gordonia, 
noordwes van Askham, ook Kaastraat...Kora. ka = vaalkameelboom 
(A cacia haematoxylon)... ”

Plaas “Kaa Straat” , nr B. 348/1914, le in 'n gebied waar die duine “gemid- 
deld 20 meter” hoog is (Topografiese reeks 1968 vel 2620 Twee Rivieren).
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Die Afrikaanse komponent “straat" beskryf die strook tussen die parallel- 
lopende duinheuwels, die Kaa is Nama (Khoekhoens) vir die vaalkameel- 
bome wat hier goed aard. Vgl. verder KAKOLK 2720.

KAA(VLAKTE) K [2917 CB]

Brand JJ 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “So ver ek by 
Namas wat nog Namataal praat kan vasstel, beteken Kaa Vlakte Ge- 
lykvlakte” .

“Gelyk" is in Nama =Phou (Rust 1960 DNW 28 s.v. gleich 2), "flach" is 
=Fhawa (Rust 22) wat gesubstantiveer is as Tha-, “vlakte” (HOTT 421). 
Met inagneming van die bestaanbare variabiliteit van h- en k- (vgl. TH A* 
45 by 5 C 3) lyk dit moontlik dat daar taalkundig ’n verband tussen Kaa- 
en =FHa(wa)-, d.i. +  ha, kan wees, m.a.w. dat mnr Brand se verklaring 
van Kaavlakte as Gelykvlakte taalkundig verantwoordbaar kan wees. 
+  Ha-(“Flache") is die substantivering van Thawa (“flach"): dit laat by 
ons die vraag ontstaan of die lid Kaa- nie soos THa- = “vlakte” is nie. 
Indien wel, is die bygevoegde Afrikaanse lid -vlakte toutologies.

KABEGA K 3325 CD/DC (ou naam van Bakensrivier)

Afdelingsraad, s.j. [1891] kaart “Kabega or Baakens River". Kaart van 
Port Elizabeth 1891 “Klein Kabega or Baakens River" en “Kabega..." 
Suid-Afrika 1976 1:50 000 vel 3325 DC/DD "Kabega Allotment" en 
daarop "Kabega”.

Hierdie naam moet nie verwar word met KABOUGA hier naby nie. Die 
Bakensrivier (so op moderne kaarte ingeskryf) het sy eie boeiende geskie- 
denis, kyk bv. PJ Nienaber 1971 Suid-Afrikaanse pleknaamwoordeboek 1 
159. Dit het ook 'n Khoekhoense naam gehad wat as Kabega nog in die 
naam van 'n Allotment in Port Elizabeth lewe, aan die Bakensrivier, wes- 
waarts van die hawe. Maar oor sy betekenis is ons oningelig.

RABIES (SE PAN; SE BERG) kyk GABIES 2917

KABIRAB kyk GABIRAB

KABIRAS S 2316 CB/CD

Topografiese reeks 1974 vel 2316 Rehoboth “Kabiras".

“Kabiras” is plaas nr 346. Daaroor vloei die Kabibrivier. Dit lyk taalkun-
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dig en topografies moontlik dat daar ’n verband tussen Kabib en Kabiras 
kan wees, m.a.w. dat die lid Kabi- in albei name dieselfde betekenis kan 
he. In TH A** 603 het ons KABIB(RIVIER) in verband gebring met Nama 
|kawi- [jkhawi-] = steekgras (Rust 1960 DNW 28), 'n Aristida spesie. Dan 
staan die plaasnaam Kabiras ook daarmee in verband, nl. wat die lid Kabi- 
betref. Die tweede lid, -ra-, is waarskynlik 'n lokatiefmorfeem, die slot -s 
dui die fern. sing, aan en is gewoon by name van bronne en ander water- 
plekke, en dan sal die aangeduide fontein op die plaas die beginpunt van 
die naam wees.

[|Khabiras*]

+ KABIS K 2818 CD/2918 BA

In TH A** 604 het ons die naam van plaas nr Nam. Q. 6-7 op gesag van 
ons segsliede in verband gebring met Nama |khawi- = “steekgras” (Rust 
1960 DNW 58), ’n sp. Aristida. Hierdie plaas le aan die westekant van 
en grensend aan Naroep. Op hierdie Naroep is ’n plek “Loerkop” waar- 
oor mnr FR Agenbag 1978 Boer Vraelys per CR Burger Skoolhoof die 
volgende opmerking maak: “Loerkop is ’n uitkyk op duine wanneer 
daar na wild of beeste gesoek is” . “Loer” is in Nama gawi- (Rust 58) 
waarvan kabi-die frekwente wisseluitspraak is. Kabis kan dus die naam 
in Nama wees van wat in Afrikaans “Loerkop" is. Hierdie ooreenkoms, 
nie net taalkundig nie maar ook geografies, maak dit moontlik dat die 
plaasnaam Kabis net toevallig met “steekgras” ooreenstem, maar in 
feite “Loerplek” beteken, op grond van 'n verhoging. Op die plaas Ab- 
basas wat aan die westekant aan Kabis grens, is “Kabiskop”. Hierdie 
kopnaam moet waarskynlik ten opsigte van sy eerste element as “Loer
kop” vertaal word.

[ | Khabis]

KABOES K 2918 BD kyk KEBOES 

KA(BOOM) K 2921 BB

Die “Ghakop” is ingeteken op die S.A.-reeks 1972 vel 2921 BB Putsonder- 
water skaal 1:50 000 as ’n kop wes van die spoorlyn op na Upington. Ook 
op 2921 BB is daar die plaas “Kaboom” nr 9. Op Kaboom is “Dassieberg” 
en suidwes van hom “Gifkop” . Nou is gif in Nama !ga- (Kr.-R. 1969 NW 
87), waarvan die wisseluitspraak sal wees !kha-. Op die plaas Kaboom is 
die kop Gifkop. Ons ken die onomastiese patroon in hierdie wyke en ge- 
biede waar die Khoekhoen gewoon het, aan plekke (veral aan riviere en 
berge) name gegee het, en waar die Blankes toe gekom het. Die ou
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Khoekhoense naam is soms (aangepas) behou, soms vertaal, ens. Ons 
meen dat dit hier ook bespeurbaar is. In TH A** 605 het ons die plaas 
KA(BOOM) op gesag van dr Van Vreeden wou verklaar as die “vaalka- 
meelboom” . Ons meen nou dat dit verbeter kan word. Hierdie ka-boom is 
eintlik die gifboom. Die naam word toegepas op verskeie gifhoudende 
spesies, vgl. o.a. WAT 1957 3 259 e.v., en veral Smith 1966 CNSAP 228 
e.v. Die vrug, die saad of die wortels is deur die Khoekhoen en San benut 
vir die voorbereiding van pylgif. In die vorm van Gif- en Gift- is die gif- 
bome (en -struike en -plante) 'n belangrike toponimiese motief. Leistner 
en Morris 1976 Annals 134 noem bv. 6 plekke met “-berg(e)” as tweede 
lid, en daar is 12 “Gif(t)kopfpe)” . Dat die noodsaaklike artikel ’n neerslag 
in die inlandse naamgewing sal vind, lyk natuurlik. Dit sal dan plekname 
wees met ’n bestanddeel G(h)a- of K(h)a. Ons meen dat ons hier so ’n 
voorbeeld het, en wel op grond van die gewone patroon van toponimiese 
kerngroepe, hier bepaaldelik omdat daar 'n “Gifkop" gelee is op 
“Kaboom”, letterlik op “Gifboom”. Die “Ghakop" wat in dieselfde graad- 
vierkant le, noordwestelik van hierdie “Gifkop” en op die plaas Koegrabe 
nr 117, sal ook vertaal moet word met “Gifkop” . Ghakop is net die hibri- 
diese vorm van die Afrikaanse Gifkop. Watter bepaalde spesie gifboom 
hier bedoel word, weet ons nie heeltemal seker nie, maar aangesien die 
Hyaenanche globosa hier voorkom, is die kans goed dat dit die bedoelde 
plantsoort is. Vgl. Smith wat sy gebied aangee as “Clanwilliam to Van- 
rhynsdorp” . Die vraag wat nog oorbly, is dit: watter van die ander in
landse plekname met bestanddeel Ka- of -ka is terug te voer op hierdie 
verklaring van die grondwoord? Vgl. LANGKAA en MIDDELKA.

KABOOS, KABOES K 3019 CB

Sensuskaart 1891 “ ‘Kaboos” . Veillet s.j. kaart “Kaboo’s. Village” .

Kaboos, ook gespel Kaboes (Topografiese reeks 1974 vel 3018 Loeriesfon- 
tein), is die naam van plaas Civ. Q. 20-18, distrik Calvinia, van ’n rivier 
“Kaboesrivier” (genoemde Topografiese vel) op die plaas, ’n rivier naam- 
lik wat van suidwes af in die Kromrivier uitloop, en dan is dit die naam 
van ’n kruispunt van wee; die hoofweg van Loeriesfontein af loop hier 
verby. Op die plaas is ook ’n opstal “Loerkop” net oor die 2 km van die 
plaaswerf af (Topografiese reeks 1974 vel 3019 CB Brakfontein, skaal 1:50 
000), en noordelik van hierdie Loerkop le nog ’n Loerkop 921 meter hoog. 
En ten slotte, die Namawoord !kha = “schielen” (Rust 1960 DNW 38), 
d.w.s. loer, vir die eerste komponent van die plaasnaam, maak dit baie 
moontlik dat Kaboos/-boes beteken “Loerplek” , nl. op wild.
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KABUS

Rust Fr jnr sj ms Nama-Ortsnamen “Kabus, Nama IGabus, IGawus; !gawu 
= fade sein” .

Ons kon die plek nie met redelike sekerheid situeer nie. Die meeste name 
wat pastor Rust in sy lysie opgeneem het, is vir plekke in die omgewing 
van sy werkkring, sentrum Keetmanshoop. Die naam het blykbaar in on- 
bruik geraak. Die volksmond het dit laat hoor as “Kabus” , moontlik 'n 
bronnaam of ’n uitspanning. Die betekenis sal op die water slaan wat be
skryf word as “smaakloos, laf” .

[IGabus]

KADEBIS K 2624 AD

Van Vreeden 1961 Oorsprong 358 “Kadebis...Geen Tswana-verband. Ver- 
moedelik ’n Khoisannaam uit Gordonia hier oorgeplant...”

Mostert JFJ 1973 Boer Vraelys "Kadebis...33 myl [53 km] van Stella 
af...Beteken volgens oorlewering ‘Twee spruite'...”

Dit is die naam van plaas Maf. Q. 3-28, dist. Mafeking, daarop toe ook ’n 
motorbushalte. Die naam is oud. Volgens die name van die onderverde- 
lings is die lid Kade- te dui as fern. mv. by 11khae- = sand, om aan te sluit 
by “Zandlaagte” , naam van die plaas suidoostelik van Kadebis (d.w.s. -bi-s 
of water/fonteinplek waar daar 11khaedi of baie sand is); ook denkbaar is, 
nou met die wisseling van -a- en -o-, “Kalkplek” , by !kho- = kalk, in aan- 
sluiting by die naam van die plaas "Kalk Laagte” wat aan die suide grens 
aan Kadebis. Hierdie klinkerwisseling van -a/o- is volop vindbaar, vgl. bv. 
gama- en goma- vir “bees” , of die Afrikaanslykende KOPPIES wat 
vervorm sou wees uit Nama !(K)awe-s = vaalbos. Onmiddellik wes 
grens aan Kadebis die plaas “Vaalbosch Spruit” , blykens die spelling 
dateer die naam nog uit die Hollandse tyd en is betreklik oud. Ons ag dit 
baie moontlik dat Kadebis beteken “Vaalbosplek", met suffiks -bi- vir 
plekduiding, die -s (fern, sing.) hier as indeks van 'n fontein- of waterplek- 
naam, en Kade- Nama of Korana vir vaalbos, gewoonlik vir die Tarcho- 
nanthus camphoratus (Smith 1966 CNSAP 476). Dit is ook ons voorkeur.

KADIES(BERG) K 3223 AA

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3222 Beaufort West “Kadiesberg” .

Op die ooreenstemmende Topografiese kaart 1974 kom die naam van hier
die berg voor as “Katjiesberg”, duidelik 'n volksetimologiese poging om 
sin te gee aan die hibridies Khoekhoens-Afrikaanse naam Kadiesberg. Dit
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is egter op die Topografiese kaart dat ons die sleutel tot die betekenis van 
die komponent Kadies- vind. Aan die suidekant van Katjiesberg (Kadies- 
berg) is Gifkop. Gif is in Nama !ga- (Rust 1960 DNW 27) wat allofoneer 
met !kha- (vgl. TH A* 42 by 5 A 3). Ons meen dat die eerste lid van die 
naam Kadiesberg, d.w.s. Ka-, “gif” beteken, m.a.w. dat Gifkop en Ka- 
diesberg op topografiese en taalkundige gronde met mekaar verbindbaar 
is, en wel in die sin dat die Afrikaanse komponent Gif- 'n vertaling is van 
die ooreenstemmende Khoekhoense komponent.

KADIES(HOOGTE), -(RIVIER), -(VLEI), -(WAGENDRIFT), KADY, 
KADY (AAN DE KOPJES), KADYS(VALLEY) K 3420

Afdelingskaart 1890 Swellendam “Kady over de Breede Rivier” Sw. Q. 9- 
61; "Kadies Valley” Sw. Q. 9-62 en Sw. F. 2-46; “Kadys Wagendrift” 
Sw. Q. 9-60, en “Kady aan de Kopjes" Sw. Q. 9-57.

Opmeting 1962 “Kadieshoogte” , bult 17 myl [27 km] suidwes van Heidel
berg. Inwoners beweer dat Kadie die naam van ’n ou skip of vissersboot 
was. Ongeveer dieselfde inligting vir “Kadiesrivier” .

Met die afdelingskaart 1890 tot gids kan ons se dat die genoemde plase wel 
’n eenheidsgebied was wat gestrek het van die noordoewer van die Breeri- 
vier af oos van Malagas, verder ooswaarts tot aan die Slangrivier waar hy 
in die Breerivier invloei, en dan piramidegewys noordwaarts reik tot byna 
aan die Dipkarivier, ’n geweldige gebied dus, en ver genoeg van die see 
sodat 'n naam van 'n skip wel nouliks in aanmerking sal kom. 'n Gefun- 
deerde verklaring ontbreek nog. Die spelling met “Kadie” is n ontwikke- 
ling van later; “Valley" is hier nog Hollandse spelling (nie Engels nie).

KAEROS S 2419 DB (ou naam van Buitepos)

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek j|Khaeros se nuwe naam is 
Buitepos. Dit is die plaas van mnr GS Grobler. Sy ou Namanaam bete
ken ‘Klein sandjie’.”

Buitepos is plaas nommer 290, distrik Mariental. Dit le aan die oostelike 
grens van Suidwes, aan die Nossob ongeveer waar hy Suidwes verlaat. Dit 
is 'n duinegebied. Buitepos is nie 'n vertaling van ||Kaeros nie. Die ele
ment -ro- is 'n diminutiewe morfeem (“klein"), hier by 11khae- = sand, 
dus bodembeskrywend. Die uitgang -s (fern, sing.) wek die vermoede dat 
die beginpunt van die ou naam 'n fontein was, moontlik aan die Nossob.

[||Khaeros*]
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KAGGAKAMMA, KAGGAKAMMAS(KLOOF), KAGGAKAMMA(LAND- 
GOED) K 3219 DA (ou naam van Rietrivier)

Opmeting 1960 “Kaggakammaskloof, distrik Calvinia, naam van kloof 75 
myl [121 km] suid van dorp. Ou naam, uit Hottentot. Betekenis onbe- 
kend. Gelee op plaas Kaggakamma”.

Volgens die reeks S.A. 1964 skaal 1:50 000 vel 3219 DA Tulpfontein le die 
kloof en die Kaggakamma-landgoed met sy mooi grondbewaringswalle 
vandag op die plaas “Elands Drift” , en die vroeere plaas Kaggakamma 
(volgens die gegewens van die invuller van die Vraelys) is nou blykbaar in- 
gelyf in Elands Drift, maar sy naam leef nog voort vir die kloof en die 
landgoed. Een van die lede van die NPNK ken egter nie 'n Kaggakamma 
nie, wel ’n Kraggakamma, en so ongelooflik as dit sal klink, is die kloof- 
naam op die genoemde kaart verander tot en ingeskryf as “Kragga
kamma” !! Aan die plaas Elands Drift vloei verby die “Rietrivier” , na die 
rivier is ook genoem “Rietrivierberg". “Riet" is in Nama =t=a-, in Ou- 
Kaaps =t=ka-. Met Ka- as bestanddeel is daar baie name waarin dit “riet” 
beteken, kyk die Naamlys. Die element -ga- is soos Nama -xa- wat groot 
hoeveelheid aandui, d.w.s. Kagga- = “baie riet” , -kamma is soos Nama 
||gam- = water, en ook die verwante fontein, rivier ens. Kaggakamma 
moet regstreeks vertaal word met “Rietrivier” . “Rietrivier” is klaarblyklik 
self ’n vertaling uit Khoekhoens, na ons meen.

KAGOUREES K 2917 DC/3017 BA

Kennedy HA 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Kagourees het 
sy naam te danke aan 'n fontein wat uit ’n klipskeurtjie uitvloei. Op die 
plaas Wilde Paarde Hoek en Windkraal” .

“Wilde Paarde Hoek” , pi. nr Clw. Q. 7-25, ligging soos hierbo, suidweste- 
lik van Springbok, kom reeds as plaas voor op Sensuskaart 1891; dit situ- 
eer die fonteinnaam, ’n naam wat egter nerens elders teegekom is nie, ook 
nie op die reeks 1:50 000 nie. “Wildeperd” was ook vroeer die naam vir 
Nama !gore-b = “Zebra” (Rust 1960 DNW 75). Mens vra jou af of die lid 
-gouree- in die fonteinnaam met hierdie !gore- en dus met die “wilde- 
paard” van die Hollandse naam in verband staan? Ka- is in Ou-Kaaps die 
woord vir o.a. “drink” , vgl. HOTT 252 (in Nama gedevelariseerd as a). 
Dan miskien tentatief te verstaan as die “Plek (-s van die fern, sing.) waar 
die wildeperde (!gore-) drink (ka)”?

KAHAMS(RIVIER) K 2817 CB/AD

Sensuskaart 1891 “Tc.!Amabiep or Hartebeest River” .
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’n Hartebees is in Nama ||khama- (Rust 1966 DNN 29). Dit stem ooreen 
met die sensuskaart se Tclama; die Tc! is ’n poging om die suigklap en die 
meegaande velaar (||k-) skriftelik weer te gee. Hartbees- vertaal dan die 
Tc!(k)ama- van die riviernaam. Hieroor is daar geen twyfel nie. Die -bie- 
is ’n plekbenoemer, die -p (ml. ekv.) bepaaldelik van die riviernaam hier. 
Hierdie TclAmabiep, d.i. ||Khamabeb, betekenende “Hartbeesrivier” , 
loop op die sensuskaart in die TclOulyroep River, maar in die Topogra- 
fiese reeks 1974 vel 2816 Alexander Bay is die TclOulyroep vandag die 
“Kahamsrivier” , m.a.w. die huidige Kaham- is die ou ||kham-, maar tans 
met ’n bisillabiese uitspraak van die ou monosillabiese -kham-, en die hui
dige Kahamsrivier is ook toegepas op die ou TclAmabiep wat vervang is. 
Die huidige Kahamsrivier is gevolglik 'n langer rivier as die oue, dit sluit 
die oue in plus die ou TclOulyroup. Ooreenstemming in presiese ligging en 
in klank tussen die ou (||K)Amabiep en die huidige ||Khamabrivier is die 
beslissende bewys. Op die genoemde Topografiese kaart le suidelik van die 
rivier ook ’n waterbron met die naam “Kahams” , en natuurlik sal dit die- 
selfde betekenis he. Op die Topo-kadastrale kaart 1966 verskyn geen een 
van die name nie. “Hartebeesrivier” .

[||Khamab, ||Khamabeb]

KAIAGAB S 2419 BB (ou naam van Goedehoop)

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Hier le ’n 
plek wat die vriendelikste naam nog dra, dis hierdie plek wat hulle se 
Kaia-xab, dit beteken ‘Groot penis’. Hy's vertaal Goeiehoop, maar die 
Namanaam was Kairaxab”.

“Goeiehoop” is eintlik Goedehoop, plaas nr 463, distrik Mariental, en 
gelee oos van Aranos in die duinegebied, na aan die oosgrens van Suid- 
wes. Dit lyk of daar gese word dat die ou Namanaam vroeer gehoor is as 
Geiraxab, later as Kaiaxab. Hoe ook al, die bestanddele is kai = groot, 
geira [kaira] is so ongeveer “groot in die aantal dae, d.w.s. oud" (Kr.-R. 
1969 NW 103); xa-b is die manlike skaamdeel en word nog in Afrikaans 
bywoordelik of as uitroep gehoor vir ’n slegte reuk. “Ou manlike roede” , 
“Ou Penis” . Moontlik berus die naamgewing op een of ander vermeende 
topografiese gelykenis

KAIAMS(VLEI) K 2918 CD

Veillet s.j. kaart “Kaiams Vlei” , poskantoor.

Gelee suidoos van Springbok aan die rypad. Nama kai = groot, -am- = 
mond, en -s (fern, sing.) wat hier ’n bron aandui, wel in of by die vlei. Die
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naam vine! ons nie meer terug op die moderne kaarte wat tot ons beskik- 
king is nie. “Grootfonteinvlei” , met -am- of mond vertaal as “-fontein” , 
soos gewoon in sulke plekname.

[Kai-ams]

KAIGOAES S 2618 DC (ou naam van Donkermodder)

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “ !Khai-goaes, 
dit meen mos ‘Donkermodder’. Keetmanshoop is mos 'Swartmodder', of 
by ons =t= Nu| |-=Fgoaes, en net so is Donkermodder by ons !Khai- 
=t=goaes” .

Donkermodder, plaas nr 60 suidoos van Keetmanshoop, rigting na 
Griinau, dra ’n naam wat uit Nama vertaal is, bestanddele !khai = donker, 
en +goae- = modder, met die sing. fern, -s wat hier bepaaldelik die poel 
signaleer. Vgl. verder o.a. NOGOAES. Dit wil voorkom of die Namanaam 
nog onder die Bruinmense voortlewe.

KAIKAEBIS S 2819 BA

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Kaikaebis (Kaitse-eibis)” . DSWA-reeks 
1911 Blatt 29 Warmbad “Kaikaibis” .

Dit is ’n fontein (reeds aangedui met die vr. ekv. -s) waar die pad van Bly- 
deverwacht deur die bergkloof gaan wat die Keinabrivier gemaak het. 
Daar was ’n “Grootsand” , die “Plek ( -s) waar (-bi-, suffiks van die loka- 
tief) die swaar (Nama kai = groot) sand (jjkhae- = ‘Flusssand’, kyk Rust 
1960 DNW 51) gele het” . Die ou naam het van die landkaarte verdwyn.

[Kai 11 khaebis]

KAIMOEP, KAIMOEP(LAAGTE) ens. kyk + TCAIMOEP

KAIMUS S 2719 CA (ou naam van Blinkoog)

Rooi J 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek "Blinkoog, 
dit is die plaas van mnr Von Schauroth, sy Namanaam is Kaimus, ons se 
=t= Kaimus” .

Dit is in antwoord op ons vraag of daar in hierdie wyk plase is wat vroeer 
Namaname gehad het. Dit blyk dat die huidige plaas Blinkoog nr 30, 
noordoostelik van Karasburg, ’n naam het wat lid vir lid uit Khoekhoens 
vertaal is (4=khai = blink, mu-s = oog, vgl. Rust 1960 DNW 27 s.v. “glan-
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zen” , =t= khai daar nog Ryns gespel +  kei, en vir mus kyk bl. 6). Die ge- 
dagte aan "blink” kom waarskynlik van die droe soutpan op die plaas wat 
onder die son glinster (vgl. SWA-reeks 1974 vel 2718 Grtinau).

[=bKhaimus, =t=Khaiamus]

KAINAB S 2718 BB/BD

Topografiese reeks 1974 vel 2718 Griinau “Kainab” .

“Kainab” is ’n rivier wat aan die Kranzberg ontspring en dan ongeveer 
suidwaarts oor die plase Noas, Sandmund, Nukois, Garub, Ariams en 
Duurdrift Nord vloei; op Duurdrift Nord swenk hv ooswaarts. Die feit dat 
hy net na sy ontstaan oor Sandmund loop, laat die vraag ontstaan of daar 
'n verband is tussen die name Kainab en Sandmund; sand is in Nama 
11kae- [11khae-] (Rust 1960 DNW 51) wat met die lid Kai- van Kainab kan 
ooreenstem. Die tweede lid, nl. -nab, kan dan wees soos Nama !na = “in” 
(Rust 33), ook !na-b = “Lauf" (Krenz FK 1979 Boer Aantekening hierby), 
die gehee! “Sandloop”.

[||Khae!nab**]

KA1NAMI S 1918 AC

Hartmann 1904 kaart “Kainami” , bron naby Abenab, en op ander kaarte. 
Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Dit 

is daardie struike, hulle klim so op. Dit is ’n soort rankplant wat om die 
boom opklim. Kainamib is daardie plant. Terwyl hy groei, dan vleg hy 
horn so om die boom. Heinamib is nie daardie plant se naam nie, dit 
kan enige plant wees wat so in ’n boom oprank. Hei = boom, en nami 
= vleg om die boom".

Kainami is vandag die naam van plaas nr 709, en le nou net suid aan 
Abenab nr 707, op dr Hartmann se kaart le die bron net wes van Abenab 
en aan die wapad. Die verklaring dan soos by mnr Xaregeb en sy span. 
Krenz FK 1978 Boer Aantekening hierby “ ||Gei = anlehnen; nami = 
umschlingen. Kainami = Schlingpflanze” . Dit lyk of mnr Xaregeb en sy 
span die lid Kai- ken as wisseluitspraak van hei- = boom (Rynse spelling), 
en mnr Krenz as ’n aparte woord vir "leun/aanleun", nl. van die nami of 
slingerplant. K- en h- kan mekaar inderdaad afwissel, vgl. 5 C 3 in TH A* 
43. Albei stem saam oor die “Plek waar daar slingerplante in die boom/- 
bome is/aanleun” .
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+ KAINAS S 2218 DA

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek 
“ IGainas. !Khainas is ‘donkerte’, maar die plek word gespel met ’n G-, 
!Gainas. Dit is mos die ding wat hulle gedra het, daardie deurtrekker” .

Ons het die naam op bl. 610 van TH A** bespreek. Die verklarings daar, 
soos gegee deur Blankes, loop heeltemal uiteen en verskil van wat mnr 
Hanse en sy span se. Volgens hulle is die anlaut van die geskrewe vorm 
van die naam 'n G-, nie 'n K- nie, en dit is belangrik. Die grondwoord is 
dus nie !kae = donker nie, maar !gai = “der Vorschurz, Vorkaros der 
Knaben” (Kr.-R. 1969 NW 87, Rynse spellings). Die rede vir die benoe- 
ming het vir ons verlore gegaan, maar die naam bied kans vir mooi 
poetiserings, ook wat betref die uitgang -na-; die -s dui ook hier bepaalde- 
lik 'n waterplek (fontein) aan.

KAINUS S 2315/2316 (ou naam van Donkersan)

Hahn Th 1879 kaart “ =t=Khai-!nus” , uitspanning. Kiepert 1893 kaart, die- 
selfde opgawe. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Kainus (Dankeran)” . 
DSWA-reeks 1911 Blatt 19 Kuiseb-Unterlauf “Donkersan (Kainus)” .

’n Heel boeiende geval. Vandag is dit plaas Donkersan nr 5, aan die 
Kuiseb, noordelik van die Gamsberg. Hahn gee net die ou naam aan, die 
Kriegskarte noem die ou naam nog eerste, en die nuwe naam in ’n wan- 
spelling, die “Vorlaufige Ausgabe” van 1911 draai dit om en noem die hui- 
dige naam eerste, die ou naam nog net tussen hakies, terwyl die jongste 
kaarte dit verder omdraai en, soos Hahn byna 'n eeu gelede, net een naam 
noem, nou egter die huidige, vgl. bv. SWA-reeks 1974 vel 2316 Rehoboth. 
Die huidige naam verskyn as “Dankeran” op die Kriegskarte i.p.v. die 
“Donkersan” van tans. Die lid Donker- is in Nama Ikhae (vgl. Kr.-R. 1969 
NW 224 s.v. !kae, !kai - “dunkel, finster”), wat presies ooreenstem met 
die lid wat Hahn egter met die belendende suigklap aangee. So ’n ooreen- 
koms met Afr. “donker” en met Nama Ikhae kan nie toevallig wees waar 
dit vir uitgerekend dieselfde pleknaam geld nie. Die lid “Donker-” vertaal
o.i. sonder twyfel die inlandse Kai- van Kai-nus. Die lid -nus, by Hahn 
!nu-s (Nama !nu- = “die Feme” of “Nebel, Dunst, Dampf” - Kr.-R. 304- 
5), is vervang deur -san in die huidige naam. Wat die -san hier beteken, 
weet ons nie seker nie, miskien “der Buschmann” (Kr.-R. 338), Sa-b is 
ekv., mv. comm, is Sa-n, dus: Die “Fontein ( -s) waar die donker (Ikhae) 
Boesmans (San) is” , of die “Donker fontein van die Boesmans” ens. Maar 
die lid -san kan ook beteken “rus, uitrus” (Kr.-R. 339), dus: die “Donker 
fontein waar gerus word” . Ons eerste bemoeienis is egter met Kainus. Die 
Afrikaanse lid help ons om, soos gese, die Kai- met redelike sekerheid te
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vertaal as “Donker” , en Hahn se vorm en suigkonsonant by die tweede lid 
lei ons tot die verklaring van “Donkernewelfontein” , of “Fontein in die 
donker verte” , of, in die woorde van Boois J 1979 Taalassistent Aanteke- 
ning, “ !Khae!nus: Donkerwegkruipplek”.

[IKhaelnus**]

+ KAIP K 2918 CA

In TH A** 611 het ons 'n aantal moontlike verklarings van die naam Kaip 
genoem. Een wat ons toe nie genoem het nie maar waarvoor ons nou 
topografiese steun kry, is ’n verband met 11kae- [11khae-] = rivier-, dryf- of 
fynsand (Rust 1960 DNW 51). In die noordwestelike hoek van die plaas 
Kaip is op die Topografiese reeks 1:50 000 1970 vel 2918 CA Kaip “Wit- 
sand” , en suid daarvan, maar nou oorkant die grens, "Witsand se Berg”, 
Ons meen dat hierdie Afrikaanse name (gedeeltelike) vertalings van die 
Khoekhoense naam Kaip is, die slot -p van Kaip is soos Nama -b, die 
masc. sing, lokatiefmorfeem.

KAITSEEIBIS S 2819 BA

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Kaikaebis (Kaitse-eibis)” .

In hierdie deel het ons KAIKAEBIS verklaar as betekenende “Groot- 
sand” . Die alternatiewe naam vir die plek, nl. Kaitse-eibis, hou o.i. seman
tics verband met die verklaring. Kaitse is dan soos Nama ||khaese = “san- 
derig” , ei- [ai-] = “gesig” , “vlakte” , “oppervlakte” . “Sanderige vlakte” .

+ KAITSUB S 2517 AB/BA

Isaak HA 1977 Tolk en twee ander Khoekhoen van Mariental Gesprek 
“Ons se IKhaesub, dit is ‘Donkerpot’. Die klippe is hoog en vorm ’n 
soort van kom daar as jy in die rivier is. Dit is die enigste plek waar 
sulke groot klippe is. Waar ’n mens nou ingaan, daar moet jy maar weer 
uitkom. As jy daar onder in die rivier is, kan jy omtrent nie die son sien 
nie, want die rotse is so hoog. Dan is dit so donker, dan is jy in die ska- 
duwee. Dit is anderkant Gibeon” .

Die plaas le suidwes van Gibeon. Oor die afleiding is die nodige gese in 
TH A** 613 en 614. Daar het ons toe nog gese “Wat die verband met die 
swart pot was, dit sal ons graag wil weet” . ’n Moontlike antwoord word 
nou hierbo gegee.

[IKhaesub*]
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KAKOERABE(PAN) K 2720

Opmeting 1953 “Kakoerabepan, dist. Gordonia, 70 myl [113 km] noord- 
noordwes van die hoofdorp. Ou naam vir ’n pan, uit Hotnotstaal, Die 
pan is in die Kalahari gelee; daar is nie vuurmaakhout in die nabyheid 
nie. Toe het die Hotnots die pan die naam gegee van Kakoerabe 
(spreek uit: Tjakoerabe) wat beteken 'Vuurgebrek'. Informant Klaar 
Tieties, hy is hier gebore, en was ook gedurende die opmeting van die 
plase in die jare Twintig behulpsaam” . Ingevul deur die Stasiebevel- 
voerder, Noenieputs.

Ook die plaas (B 733/1921) het dieselfde naam as die pan wat daarop le. 
Indien die lid Ka- gelyk is aan "vuur", dan soos Nama |ai-, Ou-Kaaps |kai-. 
Indien die -be- nie lokatief is nie, dan miskien soos Nama be vir “weg”, 
maar alles is op losse skroewe. Die lettergreepverdeling kan ook anders 
wees, bv. met gagu = “(mekaar) verloor” ens.

+ KA(KOLK) S 2719 DB

Sprigade-Moisel 1904 kaart “Kakolk”, en op ander kaarte.
Andreas B 1977 Onderwyser Gesprek “Kakolk, hulle praat altyd van |Ka

kolk. |Ka is weer die wildelemoenboom of die prosopis” .

Ons het ook hierdie pleknaam onregstreeks betrek in TH A** 605 s.v. 
KA(BOOM) .... en steunende op dr Van Vreeden en WAT het ons dit ver- 
bind met die vaalkameelboom of Acacia haematoxylon. Vir hierdie Kakolk 
doen ons afstand van daardie verklaring. Kakolk is plaas nr 290. suidelik 
grens hy aan “Lemonkop” 292, en weer suid daarvan is Gapiits 62. Die 
Ga- en die Ka- van die twee plase is wisseluitsprake van dieselfde woord, 
kyk GAPUTZ in hierdie boekdeel. Tussen hulle le Lemonkop. Ook die 
plaasnommers laat blyk dat Kakolk (290) en Lemonkop (292) onderdele 
was, met Kakolk as die moederplaas. En so kry ons die gewone patroon 
by baie onderverdelings in vroeer dae: Kakolk is die oudste van die twee 
plase hier met ’n hibridiese naam (Ka- uit Nama, + -kolk uit Hollands), en 
Lemonkop is die jonger plaas. met 'n naam wat die ou Nama- of Khoe- 
khoense element vertaal. Ons stuur af op die aanvaarding van mnr An
dreas se mededeling. Hy is onderwyser aan Heirachabies en goed bekend 
met die omgewing; Nama is sy moedertaal. Die woord jka- word, volgens 
Andreas, baie los gebruik en word deur party ook op die prosopis toege- 
pas, maar die algemene toepassing is op die wildelemoenboom, moontlik 
dieselfde woord as die -kans- in bv. ONSEEPKANS, alwaar. In ieder geval 
is dit hier nie die vaalkameelboom nie. “Wildelemoenboomkolk” .
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+ KA(KOLK) K 2720 AC

PNK s.j. “Kakolk. Gordonia-distrik. Op die Upington-Askham-trajek, 118 
myl [190 km] van Upington af. Dit is "n ou naam. voorgestel vir ’n bus- 
halte. Hottentotse taal. Dit beteken Vaalkameelboomlaagte en verwys 
na die plantegroei in die orngewing". Inligting verstrek deur die eienaar 
van die plaas wie se naam nie op die formulier genoem is nie. 

Van Vreeden BF 1961 Oorsprong 357 “Kakolk... Kora: ka = vaalkameel- 
boom. Acacia haematoxylon)".

Hierdie bushalte op die plaas Springbokvlei verwys na die vaalkameelboom 
wat daar in die orngewing voorkom. Grondwoord is Ka-, wel dieselfde as 
die |ka van KA(KOLK) 2719, maar daar vir ’n ander boom. nl. vir die wil- 
delemoenboom, volgens ons gegewens. Mnr Andreas verklaar ook dat |ka- 
meer as een toepassing het. Tog wek die uiteenlopende toepassings ons 
verbasing as ons merk dat hierdie plekname met element Ka- alrnal uit die
selfde ekologiese duine-omgewing kom. Hierdie Kakolk is, so word ook 
beweer, ’n kolk waar die vaalkameelbome voorkom, plaaslik bekend as 
kabome, van Nama |ka- vir die A. haematoxylon, dieselfde boom as in 
KAA(STRAAT).

KA(KOP) K 2620 CD

Opmeting 1972 “Kakop, dist. Gordonia, 38 km wesnoordwes van Askham. 
Naam van 'n duin. Afgelei van die boomnaam ‘kaboomV

Bedoel word die Acacia haematoxylon of vaalkameelboom. hoewel die ka 
in streke ook die Boscia albitrunca kan wees (vgl. KA(BOOM) in TH A** 
605). Ons is so vry om ’n mate van twyfel uit te spreek. Die Ka- en ook 
die -ka as elemente van plekname in hierdie gebiede is meestal soos Nama 
!ga- = gif (Rust 1960 DNW 27). Die Kakop is o.i. die duinkop waar d^ar 
die gewasse voorkom waaruit pylgif vervaardig word. “Gifboomkop” .

KAKUIS kyk GAGUIS

+ KAKUS S 2218 DB

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek “Ons 
se !Ga||khus, dit is Agterdoring. As ons afgaan, dan sien jy 'n draai in 
die pad. En hierdie kant is mos daardie doringboom, en die plaas sit 
hieronder, m.a.w. hy is agter die doringboom”.

Kariseb E 1977 Oud-sersant Gesprek “Daardie is die plaas van mnr Noot- 
baar. Hulle noent horn Kakus. maar vroeer was hy !Ga| |khus, dit is:
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‘Agter ’n soetdoringboom’. Hier is nou die plaashuis, en hier is 'n stuk 
soetdoringbome wat alleen staan. Dit is hulle wat hulle se !Ga||khus, 
hulle staan alleen van die huis af, die agterkant” .

Dit geld hier plaas Kakus nr 73, ongeveer 25 km suid van Gobabis. Die K- 
van K-akus wissel hier in die oorklanking van die Blankes af met die G- 
van die Namas se G-akhus (vgl. ook TH A* 42 onder 5 A 3), maar die -k- 
van -k-us bly darem staan teenoor die inlandse kh- van khus. Die -11khu-s 
= doringboom, en !ga (meestal khau-!ga, vgl. o.a. Rust 1960 DNW 31) = 
agter. Maar wat “agter staan” , is uit die verduidelikings van ons segsliede 
nie sonder meer duidelik nie: is dit die huis agter die borne, of die borne 
agter die huis? Die konstruksie en die betekenis van Kakus is egter duide
lik en vervang die verklarings (vir sover hulle afwyk) wat deur Blankes 
gegee is in TH A** 617.

[ !Ga 11 khus* ]

[KALAHARIWOESTYN] kyk NUHUB 

KALIEKAMMA K 3118 CD

Sensuskaart 1891 “Kalliekamma alias Samnam Cl 6-8” .

Die naam kom nie voor op die Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3118 Calvi- 
nia of op die ooreenstemmende vel in Topografiese reeks 1968 nie, wel 
vind ons dit weer terug op die reeks 1965 vel 3118 CC & CD. Doringbaai 
(1:50 000), en dan as “Kaliekamma alias Samnam” , gelee direk onderkant 
“Byneslaagte” . Byneslaagte is plaas 4533/1953 op CD, en suidwes daarvan 
aan die strand le die plaas “Bijnest Klip” 1915-4-192. Kaliekamma was ten 
tyde van die sensuskaart 1891 ’n baie groot plaas. Ook die plaas “Holle- 
bak” , nou die plase Holbak en Holbakke, was uitgestrek en weswaarts van 
Kaliekamma, maar albei is vandag deur onderverdeling baie versnipper. 
Hoewel nie op die Topo-kadastrale kaart 1966 ingeskryf nie, is Kalie
kamma en Samnam daarop verteenwoordig deur sy geregistreerde nommer 
Clw. 6-8. Dit is vir die oorgeblewe dun strokie net suid van Byneslaagte. 
Byneslaagte gee saam met Bijnest Klip die nodige hulp vir die toenaam 
“Samnam”, by Nama sam = “Honig aus dem Nest holen” (Kr.-R. 1969 
339). Hierdie eerste lid stem semantics dus presies ooreen met die lid “Bij
nest” en “Bynes” van die twee plaasname, die een in Nederlands gespel en 
die ander in Afrikaans, die Nederlandse vorm wel ’n herinnering aan sy 
hoer ouderdom. Ons neem aan dat die lid -nam in Samnam die begrip 
“-laagte” vertaal. In ieder geval is die vertaling van Samnam terug te vind 
in die name Bijnest Klip en veral in Byneslaagte wat net ten noorde van 
Samnam le.
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Nou meen ons dat daar ook 'n verband tussen Kaliekamma en Samnam 
verwag kan word. Oor Kaliekamma se betekenis het ons geen regstreekse 
aanduiding nie. Op die klank af sou ons dit kan vertaal met “Kleinfon- 
tein” , by =t=khari- = klein. en ||gammi = water, fontein. Die wisseling -1- 
en -r- (Kalie/Karie) is gewoon, vgl. 5 D fl in TH A* 47. Daarby is dit baie 
patroonmatig. En verder is hierdie tipe ook hier veelvoorkomend, bv. in 
“Kleinberg” , “Klein Holbak”, of net oorkant die Olifantsrivier in “Klein 
Fontein alias Wind Hoek”, soos aangegee op die sensuskaart. As ons die 
naam Kaliekamma egter in verband wil bring met Samnam (in Nama) en 
Bijnest/Bynes- (in Nederlands en Afrikaans), kan ons dit miskien vertaal 
met “Die water/fontein (||gam-) waar daar heuningbier (Ikhari-, daarnaas 
!kalie-) gedrink word/verkrygbaar is” .

Kaliekamma is as pleknaam dan onvertaal gehou, terwyl Samnam in die 
naam van die aangrensende plaas minstens in sy eerste komponent (d.w.s. 
in die lid “Bijnest/Bynes) vertaal voortbestaan.

[KALK] kyk KHURUKEIB

[KALKDAM] kyk OUBEES

[KALKFELD] kyk AOGUDOM(MI)

[KALKFONTEIN] kyk GEIBIS

[KALKKOM] kyk + KOERIS

[KALKPUNTKOP, KALK PUNT, KALK KRAAL] kyk ORROO 

[KALKRAND] kyk ANAS 

KAMA K 2922 BA

Kaart van die afdelingsraad van Hay 1890 “Kama” , so op Veillet s.j. kaart 
en ander.

Dit geld hier plaas Kama nr 158, distrik Hay, noordwestelik van Niekerks- 
hoop. Die naam beteken ongetwyfeld “Hartebees(plek/fontein)” , van 
Nama ||kama- [||khama] = “Hartebeest” (Rust 1960 DNW 29), die Alce- 
laphus buselaphus, wat hierlangs volop was — meer westelik is ook ’n be- 
langrike rivier wat na hulle genoem is, die Hartbeesrivier.

[| |Khamab]
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+ KAMABOOS, KAMABOES K 3018 DA/DC

Sensuskaart 1891 “Kamaboos” Civ. Q. 8-2 en op ander kaarte. maar "Ka- 
maboes” op Topografiese reeks 1974 vel 3018 Loeriesfontein.

Die naam is bespreek in TH A** 619 en as "Beesdood" verklaar volgens 
die mededeling van mnr JH Nel 1973 Boer Vraelys. Die verklaring vind 
ons nou is onvoldoende. Die “bees” moet eintlik “hartbees” wees, in 
Nama |khama-. Dit weet ons seker uit die name van die omgewing. Op die 
genoemde sensuskaart is Kamaboos 'n belangrike verversingspos. Op die 
kaart is aan die pad op Kamaboos ingeteken 'n “Graafwater” . Dit is aan 
die boloop van die sytakkie wat uitloop in die "Hartebeest River” . Die 
naam van die sytak is nie gegee nie, maar dit was denkbaar Kamabo- 
riviertjie.
Kom ons by die Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3018 Loeriesfontein, dan 
vind ons belangrike nuwe bewysmateriaal. Op Kamaboos (die plaas) is ‘n 
kop ingeteken as “Hartbeenberg". 'n Woord soos “hartbeen" bestaan nie 
in Afrikaans nie, ook W'AT ken dit nie. Dit is kennelik 'n “verminking” 
van bv. "hart(bees)been" of n skryffout vir “hartbees". Noord van Kama
boos le ’n plaas wat in 1927 geregistreer is as “Haarbeen” nr 23. Daar is in 
Afrikaans ook geen woord soos "haarbeen" nie. Ook dit is “hartbees- 
been” of "hartbees” . Been (mv. bene) is in Nama |nu-. been (mv. been- 
dere) is =t=kho- (Rust 1960 DNW 9). Nie een van die twee Khoekhoense 
woorde sluit goed aan by -boo(s) nie, sodat -boo(s) wel nie met "been” te 
vertaal sal wees nie. Die woord vir dood is ||o- wat, indien die ple.knaam 
verdeel word as Kamab-oo(s), met die tweede lid. -oos, van Kamaboos 
kan ooreenstem. In die geval kon die voorgestelde verklaring van mnr Nel 
("Beesdood") goedskiks uitgebrei het tot "Hartbeesdood” . Oor die eerste 
lid Kama as Nama ||khama- = hartbees is daar (soos reeds gese) wel geen 
twyfel nie. Die ekv. vr. -s signaleer hier oorspronklik die “graafwater". Vir 
ander name i.v.m. "hartebees" hierlanges vgl. KAMAS en KMAS in TH 
A**. Die navorser vind die geval gewoon en ongewoon. Dat die ou 
Khoekhoense woord bewaar gebly het. hier in die eerste lid ||khama- van 
die naam, en voortbestaan in sy vertaling as "hartebees(t)" vir dieselfde of 
aangrensende plek, hier bv. vir die berg op die plaas, is in streke taamlik 
gewoon. Minder gewoon is die wanvorm of -spelling van “hartebees(t)” as 
"Hartbeenberg” , en veral as “Haarbeen", en juis omdat ons nou verstel- 
lings kry in 'n rigting van verstaanbaarheid na onverstaanbaarheid. aange- 
sien die twee verstelde vorms nie Afrikaans is nie.

+ KAMANJAB S 1914 DB

Alberts PFH 1977 Boer Gesprek "Kamanjab beteken daardie rots, daardie 
granietklip. Kamanja is klip".
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Luiperth D 1977 Hoofraadslid Gesprek "Kamanjab is Kama +  hab, dit be- 
teken ‘krom elmboog’.”

Bostaande is t.o.v. wat mnr Alberts meedeel, ter aanvulling by wat reeds 
gese is in TH A** 619-620, en t.o.v. wat mnr Luiperth meedeel, ter oop- 
stelling van die vraag oor die betekenis. Lg. beskou die naam as Khoe- 
khoens, bestanddele kama (in Kr.-R. 1969 NW 68: gama) = “krumm 
(sein)” , en =t=hab = “die Elle (der Unterarmknochen...)” (Kr.-R. 172), 
“Kromelmboog” , en dan waarskynlik beeldend bedoel t.o.v. iets soos ’n 
lopie. Een vraag is of ook ander ’n suigklap voor die tweede komponent 
ooit gehoor het, ’n ander vraag is of die verklaring van Kromelmboog nie 
van Khoekhoense kant volksetimologies gedui is nie. Intussen, so meen 
ons, is die vraag na die naam se betekenis weer oop. Mnr Luiperth glo nie 
dit beteken ’n “Klipplek” nie, en nou het hy ’n klip in die bos gegooi (“en 
daar sal hy bly, sonder om iets op te ja” , voeg mnr Krenz FK 1979 in sy 
Kanttekening by. “Mnr Alberts het my ondersteuning. Kamanjab is ’n ver- 
balhornde woord vir ‘klip’, soos ek al beduie het. Kamanjab [se uitspraak] 
begin by almal met 'n ‘K’ en nie met 'n ‘G’ nie. Van watter ‘Krom- 
elenboog’ praat Daniel Luiperth?”

KAMBES S 2416 AB

Topografiese reeks 1973 vel 2416 Mariental “Kambes” .

“Kambes” is plaas nr 498. Aan die suidwestelike kant daarvan en aangren- 
send is “Spitskop Suidwes” nr 500. Geoordeel aan die naam sou ons 
verwag het dat “Spitskop Suidwes” die suidwestelike gedeelte van ’n plaas 
“Spitskop” sou gewees het, of ten suidweste van so ’n plaas sou gele het. 
Ons meen dat dit wel so is, nl. dat Kambes die Khoekhoense naam vir 
“Spitskop” is. “Spitze” is in Nama o.a. |am- (Kr.-R. 1969 NW 12) wat as 
gedevelariseerde vorm van |kam goed ooreenstem met die eerste lid van 
Kambes, nl. Kam-. Die tweede lid van die naam, nl. -be-, is vir die loka- 
tief, die slot -s fern, sing lokativeer gewoonlik ’n fontein of waterplek. Dit 
wil dan voorkom of die beginpunt die bron by die opstal “Kambes” was, 
en dat die bronnaam oorgedra is op die plaas Kambes. By totstandkoming 
van die plaas ten suidweste van Kambes is die naam Kambes in vertaling 
as “Spitskop” daarop oorgedra, met byvoeging van die element “Suidwes" 
ter onderskeiding van die moederplaas.

KAMBRO(BERG) K 3120 CC

Topografiese reeks 1972 vel 3120 Williston “Kambroberg” . 

“Kambroberg” is tussen die “Oorlogskloofrivier” en “Tweelingberg” aan
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.die oostekant van die pad tussen Middelpos en Calvinia gelee. Afgaande 
op die klank meen ons die “Kambroberg” kan genoem wees na die kam- 

'b(a)ro-plante wat aan die Asclepiadaceae-spesies behoort. Vgl. KAM- 
BRO(KOP), KAMBRO(RIVIER) en Smith CA 1966 CNSAP 272.

KAMBRO(HOEK) K 3221 CC

Topografiese reeks 1973 vel 3220 Sutherland “Kambrohoek” , “Kambrou- 
hoek” .

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3220 Sutherland “Cambro Hoek” , plaas nr 
Wor. Q. 17-6, dist. Laingsburg.

Dit wil ons voorkom of die plekke hierbo genoem hul name te danke het 
aan die Asclepiadaceae-spesies, vgl. KAMBRO(KOP), KAMBRO(RIVIER).

KAMBRO(KOP), KAMBRO(RIVIER) K 3222 BB [en ander plekname met 
grondwoord Kambro- vir sover hulle nie genoem is nie]

Topografiese reeks 1974 vel 3222 Beaufort West “Kambrokop”, ook 
“Kambrorivier” .

Die Kambrorivier, op die ooreenstemmende Topo-kadastrale kaart 1967 
gespel “Kambroosrivier” , ontspring in een boloop aan die hang van Kam
brokop en vloei ooswaarts om noord van Nelspoort en suid van die sylyn 
Ganna in die Soutrivier uit te water. Ons ag dit moontlik dat Kambrokop 
en Kambro(os)rivier hulle name te danke het aan die kamb(a)roplante wat 
aan die Asclepiadaceae-spesies behoort, o.a. die Brachystelma-, Fockea- en 
PachypoduimsooTte. (Smith CA 1966 CNSAP 272). Latrobe het die naam 
omstreeks 1810 opgeteken as “kambro” (ibid.) Ons word indirek in ons 
vermoede gesteun deur die pleknaam Ganna (hierbo genoem), nog ’n 
Khoekhoense plantnaam, gewoonlik vir ’n Salsola-spesie (Smith 218). Vgl. 
ook TH A* 372-373.

KAMEGA(SPRUIT) K 3325 AD

Opmeting 1963 “Kamegaspruit, ou naam van ’n spruit 5 myl [8 km] wes 
van Kirkwood. Die uitspraak van die wbord is ‘Kamega’. Volgens mnr 
JJ du Preez, woonagtig in die gebied vir sy hele leeftyd (hy is al 56 
jaar), het sy Oupa-grootjie die spruit genoem Kamega. Oorsprong en 
betekenis van die woord is onbekend. Gelee op plaas Korransdrift” .

“Korransdrift” , op die Topo-kadastrale kaart 1969 vel 3324 Port Elizabeth 
“Courans Drift” nr Uit. Q. 48-50, is reeds op die Afdelingskaart 1890 van 
Uitenhage ingeskryf as “Korhaans Drift” . In hierdie gebied kom baie
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plekke voor met 'n boomnaam as bestanddeel. Wes van hierdie Kamega- 
spruit wat wes van Kirkwood in die Sondagsrivier inloop, le die plaas 
“Geelhout Boom” , en oostelik van Kirkwood, omtrent ewe ver, le 'n 
ander plaas “Geelhouteboom” . Kamegaspruit le omtrent tussenin. Baie 
ander plekke bewaar hierdie boomnaam, bv. “Geelhout” op 3424 AB, 
“Geelhoutbosrivier” op 3324 CA, “Geelhoutboomrivier” op 3424 BA/BB. 
ook nog ander, almal in hierdie orngewing. Nou weet ons spesifiek dat die 
ou naam van “Yellowwood River” in een spelvorm “Kameka” was, vgl. 
CAMMACHA in TH A* 270. Met die genoemde feite voor oe is dit duide- 
lik dat Kamegaspruit sy Khoekhoense naamgedeelte met redelike seker- 
heid van die aanwesigheid van die geelhoutboom daar gekry het (eerder as 
van die aanwesigheid van die Cyphea sp., die baroe). Die geelhoutboom is 
’n sp. van Podocarpus, waaroor meer by Smith 1966 CNSAP 222. Die 
Khoekhoense woord vir die Podocarpus is nie afsonderlik vir ons bewaar 
nie, maar ons kan seker aanneem dat kamega saamgestel is uit die grond- 
woord* (-)kam(m)i en -ga- (Nam -xa- vir “baie”), die “Spruit met baie (-ga-) 
geelhoutbome” .

KAMEI(BERGE) S 1813 BC

Hartmann 1904 kaart "Kamei Be.” Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Kamei 
Bge” .

Hierdie naam vind ons nie op moderne kaarte terug nie (skaal 1:50 000 is 
nog nie beskikbaar nie), trouens, op die kaart van die Landmeter-generaal 
1972 is die berg aangedui maar naamloos, soos ook op SWA-reeks 1969 
vel 1812 Ohopoho. Die berg le suidwes van Kaoko Otavi, in die Kaoko- 
veld-wildreservaat. Dr Hartman teken bokant Kaoko Otavi in “Lowen”, 
en dit gee o.i. regverdiging daarvoor om Kamei te begryp as Xam-(ei), 
met Nama xam- = leeu. Die -ei is wel soos Nama ai- [Rynse spelling nog 
ei-j vir “gesig” , moontlik vanwee ’n ooreenkoms van ’n bergdeel met ’n 
leeugesig, of anders is ai- soos “vlakte” , vanwee die voorkoms van die 
leeus in die vlakte voor die berg.

KAMGA S 2418 AC

Kiepert 1893 kaart “Kamga” , bron. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Kamga” , bron.

Die naam vind ons nie meer op latere kaarte nie. Die plek le wes van 
Stampriet, in wat op die SWA-reeks 1968 vel 2418 Aranos beskryf word as 
’n “marsh”-streek. Hier is artesiese water. Dit alles maak dit baie waar-
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skynlik dat die ou naam beteken “Waterryk”, soos Nama ||gam- = water, 
en -ga-, vir Nama -xa-, wat beteken “wel voorsien van, ryk aan”.

[| |Gamxa]

KAMHARUS S 2618 DC kyk GAMHARUS

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge- 
sprek “Kamharus is by ons ||Gam| jharus, ‘Waterkruip’.”

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Dit is 
||Gam||harus, en dit wil beteken ‘Waterkruip’.”

In TH A* 353 het ons net een aanhaling kon bied, nl. die van eerw. T 
Fenchel 1888 wat die naam gespel en verklaar het soos volg “ ||Gam|harus 
(Wasser-Binse)” , Waterbiesieplek, kyk aldaar s.v. GAMHARUS. Die 
eerste lid verklaar almal eenders (k- en g- wissel mekaar normaalweg af vir 
die vroeere Blankehoorder, vgl. ook TH A* 42.) Die verskil kom by die 
tweede komponent, vir eerw. Fenchel is dit met die dentale schnalz |haru- 
= biesies, matjiesgoed, vir die twee spanne Bruinmense, die een van 
Aroab, die ander van Koes, spanne wat onafhanklik van mekaar antwoord 
en wat albei met die plaas Kamharus nr 63, distrik Keetmanshoop, daar 
aan die Lowenrivier, bekend is, is dit 11haru = “hineinkriechen, -schlei- 
chen” (Kr.-R. 1969 NW 163). Dit is goed dat ons byvoeg dat die twee 
spanne die tweede lid spontaan uitspreek as ||haru- (met die lateraal), en 
ewe spontaan dit verklaar as “Waterkruip” , met ’n toepassing wat vir hulle 
duideliker sal wees as vir ons.

[||Gam||harus**]

+ KAMIES(BERG) K 3017/3018

Meissenheimer CF 1977 Skoolhoof Gesprek “So tussen die reekse van die 
Kamiesberge kry jy sulke valleie, laagtes en so aan. Daar is gras, en een 
wat ons noem predikantsgras. Hy is soos ’n predikant. Hy kruip in en jy 
kry horn nie rnaklik uit nie. Hy het so 'n skerp halmpie. Hy groei die 
graan dood, hy is ’n parasiet. Jy kan horn in jou hempsmou insit, dan 
skud jy dit, en as jy horn weer kry, dan loop hy hierbo. Die oumense 
het geglo jy moet oppas, hy trek na jou hart toe. Hy is so 15 dm hoog”.

Die vermoede is dat die berg sy naam van hierdie grassoort kon gekry het, 
’n vermoede wat by ons segsman opgekom het toe ons horn Gordon se af- 
leiding genoem het. Maar dit kon nie die geval gewees het nie. Die predi
kantsgras, ook bekend as predikantsluis (Smith 1966 CNSAP 377), die 
Bromus diandrus, is blykbaar ingevoer, nl. uit Suid-Europa, as ons Smith 
s.v. bronkhorstgras bl. 179 reg verstaan. Die Uostaande mededeling van
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ons segsman is gedoen by wyse van toegif alleen, nl. by wat staan in TH 
A** 624-627.

+ KAMKAM S 2316 DB

Budack KFR 1979 Brief “Kamkam: Vedder 1934:423 skryf |Gam-||gam 
(‘Tweewater’) en vertaal dit met ‘Zweigewasser’...”

Bostaande moet gelees word saam met wat segsliede meegedeel het by ons 
bespreking van die naam in TH A** 627. Dr Vedder gee hier (aanhaling 
by dr Budack) ’n ander verklaring, uitgaande van Nama |gam = twee, en 
||gam- = water. Maar elders spel hy dit (in die getikte afskrif) “ ||Gam- 
||gam (Kam-kam)”. Ons moet rekening daarmee hou dat die ||Gam-||gam 
tikfout kan wees vir |Gam-||gam. Dan is “Tweewater” wel die goeie ver- 
taling. Die riviernaam kom voor gewoonlik as Gamgam, so reeds by Spri- 
gade-Moisel 1904 Kriegsk “Gamgam R.” , en so ook op die SWA-reeks 
1974 vel 2316 Rehoboth, maar daarnaas is gewoon die wisseluitspraak 
“Kamkam” wat ook die geregistreerde naam is vir plaas nr 369 suid- 
suidwes van Rehoboth. Die plaas le aan die rivier Gamgam en het natuur- 
lik dieselfde betekenis. Die plaas kry trouens sy naam van die riviertjie.

KAMKAMIS S 2819 CA/CB (ou naam van Graswater)

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk "Kamkamis” , bron. DSWA-reeks 1911 Blatt 
29 Warmbad “Kamkamis. Wasserstelle, immer Wasser” .

Hierdie naam het blykbaar heeltemal verdwyn in sy Khoekhoense vorm, 
maar hy leef voort in sy Afrikaanse (vertaalde) vorm. Dit weet ons ontwy- 
felbaar. Geografies gesiep, korreleer Kamkamis met “Graswater” . Taal- 
kundig gesien, is die ooreenstemming oortuigend. "Gras” in die algemeen 
is in Ou-Kaaps |ka (1691), in Kora |kam, in Nama volgens Tindall |kap, en 
volgens die beskaafde uitspraak vandag |ga-b (vgl. HOTT 289 vir vindplase 
en datums). Dit is die eerste lid van die naam hierbo, Kam- = “gras” . Die 
tweede lid is -kami- wat in Nama vandag uitgespreek word as ||gammi = 
water, en die -s van die vr. ekv. se hier dat dit die naam van ’n bron/drink- 
plek is. Kamkamis is letterlik die “Graswaterfontein” . Die Afrikaanse 
naam het oorgegaan op plaas “Graswater” nr 150, en op die rivier wat op 
die plaas begin en afstroom (suidwaarts) tot dit deur die Oranjerivier ont- 
vang word oos van Velloorsdrift. Ons wys nog daarop dat die wisseling k- 
en g- (bv. in kam- en gam-, of in kami- en garni-, d.w.s. van asem en 
stem) normaal is (kyk o.a. TH A* 42), en dat in die eerste lid Kam- die 
nasaliteit van die klinker in |ga- gerealiseer is as -m, d.w.s. |ga- |gam of 
|kam, laasgenoemdes bewaar die eertydse uitspraak.

[ | Ga|| games]
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KAMKOES S 2316 DB

Topografiese reeks 1974 vel 2316 Rehoboth “Kamkoes” .

“Kamkoes” is plaas nr 368, ongeveer 26 km suidsuidwes van Rehoboth. 
Afgaande bloot op die klank sou ons die naam Kamkoes wou verklaar as 
“Groendoring", soos Nama lam- (Rust 1960 DNW 28), Ou-Kaaps learn. 
Ikam, Ikx'am ens. (HOTT 290) = “groen”, plus 11khu- = “doring” (Rust 
14). Ons meen daar is ook topografiese steun vir hierdie verklaring. Kam
koes word aan die oostekant vir sy voile lengte begrens deur KAMKAM nr 
369 wat ons in TH A** 627-628 verklaar het as “Groenrivier” . Oor Kam
koes en Kamkam vloei die GAMGAM(RIVIER) wat ons in TH A* 353 
verklaar het as “Groenrivier” . Suid van Kamkoes en Kamkam, slegs 
geskei deur ’n smal strook van Karikomasis, is “Groendraai” nr 367 wat 
aan sy suidwestelike punt grens aan “Groendorn" nr 362. Die name Kam
koes, Kamkam, Gamgam, Groendraai en Groendorn vorm dan 'n toponi- 
miese kerngroep; die eerste lid van die Khoekhoense name, nl. Kam- of 
Gam-, word dan as “Groen-” vertaal in die Europese name, en “Kam
koes” is in vertaalde vorm as “Groendorn” op die plaas nr 362 oorgedra. 
Die slot -s van Kamkoes is die lokatiefformans fern, sing., gewoon by (ron- 
derige) waterplekke.

[!Am| | khus*]

KAMKOUS K 3118 CB

Opmeting 1978 Vraelys “Kamkous, distrik Vredendal, 12 km noordwes. 
Naam van "n gebied”.

Daar is geen regstreekse aanduiding van die betekenis nie. Ons meen daar 
is onregstreekse aanduiding, altans vir 'n deel van die naam. Die plek le 
aan die Olifantsrivier, ruweg so tussen Lutzville en Vredendal. Die 12 km 
noordwes van Vredendal bring ons op of naby aan “Bakkely Plaats” 282, 
en aan “Bakleiplaas” A nr 182. “Baklei” is in Nama Ikam (Rust 1960 
DNW 24), sodat ons ooreenstemming tussen Kamkous en Bakleiplaas in 
ligging het, en t.o.v. die eerste komponent ook semantiese ooreenkoms. ’n 
“Geveg” is in Nama Ikamgu- (Rust 25), sodat dit lyk of Kamkou- (die -s 
van die vr. ekv. is hier lokativerende uitgang) van die naam en die 
Ikamgu- vir “geveg” mekaar dek. Kamkous is dan “Gevegsplek” , soos dit 
wil voorkom.

KAMKWA(PAN) kyk KAMQGA
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KAMMA(RIVIER) K 2916 BD

Opmeting 1958 "Kammarivier, dist. Port Nolloth, 6 miles [10 km] south 
east. Name of long standing for a water course. Hottentot. Meaning un
known...”

Dit is as ’n dowwe lopie met stippellyne ingeteken op SA-reeks 1975 vel 
2916 BD Port Nolloth skaal 1:50 000. Kyk verder die bespreking van sy al- 
ternatiewe naam KAMAHUYS in TH A* 619. Kammarivier is deur W. Pa
terson in 1779 besoek. Hierdie Kamma moet nie verwar word met Kam
marivier op 3321 nie.

KAMMA(RIVIER) K 3321 DC/DD

Opmeting 1958 “Kammarivier. Naam is oud, vir ’n rivier 30 myl [48 km] 
noordwes van Mosselbaai, in daardie distrik. Uit Hottentot. Op Woeska 
Grootplaas” .

Die Kammarivier het sy oorsprong wes van die Attakwasberge en vloei 
weswaarts tot hy deur die Gouritsrivier ontvang word. Beutler 1752 en sy 
party was op 6 April hier, ook Swellengrebel op 3 Des. 1776, maar die 
naam word nie verklaar nie. Moontlik het die Khoekhoen daarna verwys 
as die “rivier” , soos Ou-Kaaps kamma in die betekenis van water, fontein, 
spruit, rivier (kyk o.a. HOTT 522-3 en elders daar), vgl. Nama ||gam-. 
“Kammarivier” wil dan soveel se as “Rivierrivier” . Hierdie Kamma moet 
nie verwar word met die Kamma op 2916 nie, die Kamma naamlik waar 
o.a. Paterson 1779 was (Forbes 1965 PTSA 90).

KAMMASSIE(KLOOF) K3324 CA/CB

Opmeting 1957 “Kammassiekloof, ou naam van 'n kloof [lees: van drie 
klowe]: (i) 36 myl [58|km] suidoos; (ii) 44 myl [71 km] suidoos [van Wil- 
lowmore]; (iii) 15 myl [24 km] suid van Steytlerville. Ander spelvorm: 
‘Kammassiekloof. Genoem na ‘kamassieboom’.”

Ligging soos hierbo aangegee, kontroleerbaar op Topografiese reeks 1973 
vel 3324 Port Elizabeth, waarvolgens daar twee Kammassieklowe is wat 
van suid na noord in die Baviaansrivier vloei (van die noordelike helling 
van die Kougaberge af), en een op Sapkamma verskyn. Die naam is, vol
gens die segsman van Opmeting, verkry n.a.v. die kam(m)assiehout, die 
Gonioma kamassi (Smith 1966 CNSAP 271), wat daar voorkom. Opmerk- 
lik dat geeneen van die drie kloofname voorkom op die afdelingskaart van 
Willowmore 1890 nie.

KAMNAP(-OOS) K 2917

Nelson JWP 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Dit is 'n Hot-
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.tentotnaam, beteken ‘twee klip of bak' omdat op die plaas twee groot 
bakke is wat baie water kan opvang met reentyd. Tjam beteken ‘2’, 

‘tjaup beteken ‘bak' = Tjamtjaup (verkort) Kamnap” .

Hierdie verklaring wyk af van wat ons segsliede meegedeel het oor 
KAMNAP(-WES), vgl. daarvoor TH A** 634. Naas die topografiese reg- 
verdiging van die verklaring van Kamnap as “tweeklip of bak” van die 
boer wat die orngewing goed ken, kan ons ook taalkundig die verband le. 
“Twee" is in Nama |gam (Rust I960 DNW 78), in Ou-Kaaps o.a. kam. 
kham, k'kam ens. (HOTT 484); dit stem dan goed ooreen met die lid 
Kam- van Kamnap. Mnr Nelson se Tj- van Tjam stel dan die dentale 
suigklank voor. Sy Tjaup sal getranskribeer kan word as |aup wat sterk 
herinner aan Nama |ou- [|aub] = “fontein” (Rust 48). “Bak” is in Nama 
=t=gou-b = “der Holztrog, die Krippe, Trankrinne” (Kr.-R. 1969 NW 135) 
wat benewens die suigkonsonant ook (goed) ooreenstem met “Tjaup" van 
Nelson. Anders kan miskien gedink word aan !haub = klip, klipbank 
(Rust 21). |Aub, =t=goub en lhaub sluit klankmatig aan by Nelson se 
Tjaup, maar minder goed by -nab. Gedagtig aan die neiging by die Khoe- 
khoen om natuurverskynsels in menslike terme te sien, kan ons die lid - 
nap van Kamnap dalk vereenselwig met Nama !nab = maag, pens (Rust 
40), met die gedagte aan maag as 'n houer, soos 'n bak. Semantics en fo- 
nologies sluit dit aan by Kamnap = “Tweebak” .

KAMQUA, KAMKWA(PAN) K 2620 AB

Opmeting 1955 “Kamkwa, dist. Gordonia, ’n drinkplek. Kamkwapan, 166 
myl [267 km] noordnoordwes van Gordonia. Uit Hottentots wat beteken 
‘Klein holte of duin’. Inligting verkry van D. Mouton, 'n Kleurling van 
Rietfontein...het hier groot geword...33 jaar polisiediens gedoen en ken 
die wereld...” [In handskrif en onder paraaf van prof. Van Warmelo is 
ingeskryf:] “Nama |ga =1= gab = klein gat. VW.”

Op die Topo-kadastrale reeks 1967 vel 2620 Witdraai is die plaas nr 
456/1918 ingeskryf as “Kamqua”, en daarop le “Kamkwapan” . Die plaas 
le aan die Auobrivier, aan sy suidelike oewer, en vorm nou deel van die 
Nasionale Gemsbokpark. Die lid -qua in die oudste optekening laat mens 
eerder dink aan 'n ander Namawoord as wat prof. Van Warmelo voorstel, 
nl. ’n woord wat ook toepaslik is op die ander plaasname in die noordelike 
Gordonia-distrik en wat uitgaan op -qua na ’n kleurnaam (vgl. o.a. 
ABAQUA, URIPQUA en NUQUAP.) Dit is Nama !goa = “die Schlucht, 
die Einsenkung” (Kr.-R. 1969 NW 125), by mnr Mouton "holte”, wat goed is, 
in Afrikaanse name hierlangs is dit “-kolk” . Die woord !goa- het 'n wye 
toepassing in sy onomastiese gebruik, vgl. bv. ABAQUA in hierdie deel.
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Abaqua is ongeveer “Rooikolk” , Uripqua is “Witkolk” , Nuquap is 
“Swartkolk” , en so meen ons is Kamqua gewoonweg “Groenkolk” , by 
Nama !am = “grim” (Rust 1960 DNW 28), wat in talle plekname met ’n 
velere anlaut voorkom as Kam- of Cam- (vgl. KAMDEBO). “Groenkolk” .

KAMI RIVIER) S 2316 D/2416 B 

Hahn Th 1879 kaart "!Kham R.”
Topografiese reeks 1974 vel 2316 Rehoboth “Kamrivier” .

Die rivier ontspring aan die oostekant van die Rantberge en vloei ongeveer 
ooswaarts by Klein Aub verby; dan swenk dit suidsuidooswaarts en suid- 
waarts om op 2416 BB weer ooswaarts te swaai en op 2417 AA op die 
plaas Niep in die Visrivier uit te water. Ten noordooste van Klein Aub en 
Campbells Aub, waar die Kamrivier suidwaarts swenk, is die plase Groen- 
dorn, Groendraai, Kamkam en Kamkoes, en ook die Gamgamrivier. Die 
eerste lid van KAMKAM en KAMKOES, nl. Kam-, sowel as die eerste lid 
Gam- van GAMGAM. het ons verklaar as "Groen” , vgl. onderskeidelik 
TH A** 627-28, hierdie deel en TH A* 353. Topografies lyk dit asof die 
Kamrivier tot dieselfde naamkerngroep kan behoort as Kamkoes, 
Kamkam, Gamgam, Groendraai en Groendorn, m.a.w. dat die Kam- van 
Kamrivier ook “groen” kan beteken, dus soos Nama lam, Ou-Kaaps cam, 
Ikam, Ikx’am (HOTT 290) kan wees. By hierdie verklaring sluit ook die 
klapklank aan soos deur Hahn aangegee, nl. die serebrale ! Kamrivier be
teken dan “Groenrivier” .

KAMTRA, KAMTRA (DRIFT), QAMTARA(RIVIER) K 3326 CB

Topo-kadastrale reeks 1965 vel 3326 East London “Kamtra A" nr Alx. Q. 
7-4. “ Kamtra B" nr Alx. Q. 7-3, plase. “Qamtara” . S.A.-reeks 1966 vel 
3326 CB Alexandria skaal 1:50 000 ook nog “Kamtra Drift” .

Ons vind die name nie op ons ou kaarte terug nie, hoewel hulle kennelik 
oud moet wees en hoewel reisigers langs die roete moes gegaan het. Dit 
lyk veilig om aan te neem dat die rivier eerste die naam gedra het. Die 
rivier loop van wes na oos in die Boesmansrivier. Die twee plase wat op 'n 
tyd bepaald aan mekaar gegrens het (nou is hulle geskei deur Coral Dene), 
strek hulle aan weerskante van die Qamtara uit. Die gebied is ryk aan 
geelhoutbome, soos uit die naamgewing blyk.

Wat die naam beteken, weet ons nie uit ou bronne wat tot ons beskik- 
king is nie.

Afgaande op die klank, kan dit ons daartoe lei, sonder moeite, om die 
element -tra, ook -tara, te begryp as “vrou” (Nama tara-s = “die Frau, 
das Weib, die Herrin des Hauses” , Kr.-R. 1969 NW 356). Vgl. hiermee
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oorspronklike riviername soos TARKA, TRAKA, en plekname soos TRA- 
DOU(W). Daar is dan goeie rede om die komponent “vrou” te vat. Die 
eerste lid moet dan tog daarmee 'n aanneemlike verband hou, bv. deur die 
Qam-, later gespel Kam-, op te vat soos Nama d=kham = jonk. Qamtara 
is dan moontlik te begryp as die “Rivier van die jong (getroude) vrouens” . 
Anders kan gedink word aan !Gam(e)-tara-s = “die Ehefrau” (Kr.-R. 89), 
die “Rivier van die getroude vrouens” , ongeag of hulle pas of lankal ge- 
troud is, d.w.s. vrouens wat nie meer vir jongkerels beskikbaar is nie. 
Daar is ander kombinasies, bv. |gam = twee, !gam = moord, !kam = 
baklei, ens.

Afgaande op die oorweging dat ons hier 'n menggebied het waar Xhosa 
en Khoekhoen op 'n tyd deurmekaar gewoon het, en met inagneming van 
die tegniek van wat ons genoem het die “verroeste sleutel” t.o.v. die sim- 
biose van plekname van verskillende taalgroepe, kan ons, wel met meer 
hoop op sukses, die probleem in tweede instansie van 'n ander kant be- 
nader.

Ons meen dat Qamtara ’n aanpassing is van Kamtra of ’n soortgelyke ou 
Khoekhoense vorm van die naam, en wel in die rigting van Xhosa. Hierdie 
verskynsel kom meermale voor, vgl. Qinira naas Kinigha of CANINGA 
(TH A* 272) Die middelloop van die Qamtara vloei oor die plaas “Geel- 
houtboom” nr Uit. Q. 5-52 en oor plaas nr Alx. Q. 7-4 wat aan Alx. Q. 7- 
3, Lot B Kamtra, grens. By die naam CAMMACHA (TH A* 270) waar- 
voor die variantspellinge Kameka en Kamka ook opgeteken is, het ons die 
vermoede uitgespreek dat die eerste lid ooreenstem met ’n nou verlore 
woord vir “geelhout” . In die lig van die toponimiese “kerngroep” , hierbo 
genoem, wat "Qamtara” , “Kamtra" en “Geelhoutboom” insluit, meen ons 
dat ons hier weer met dieselfde Khoekhoense woord vir “geelhout” te 
make het, m.a.w. dat die plaasnaam Geelhoutboom ’n vertaling van die 
Khoekhoense Kamt(a)ra is en dat Qamtara 'n Xhosa-aanpassing van die 
Khoekhoense naam is. Indien dit korrek is en die Xhosavorm met die Q- 
ook hier die ou palatale of serebrale suigkonsonant van Khoek'hoens 
bewaar, wys dit na ’n Khoekhoense vorm !k(h)am of =t=k(h)am- vir “geel
hout” . Hierdie spekulasies het 'n stamp gekry toe mnr CJ Skead weer na- 
vraag gaan doen het. Hy skryf 1979 o.a. “Several voices taped as repeats 
in view of previous uncertainty, taken at farm Geelhoutboom which is on 
the Kamtra River” , bevestig die Xhosa-uitspraak van Kamtra as “iCham- 
tala” , d.w.s. nou met die dentale klap. Dit gee vir Khoekhoens dan iets 
soos |k(h)am-.

KANAAMS, KANAAMS(-OOS, -WES) S 2417 AA

Isaack HS 1977 Tolk Gesprek “Kanaams het baie kameeldoringbome,
daarom het hy die naam” . Die naam kom nie op vroee kaarte voor nie.
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Vandag is dit die naam van Kanaams-Oos nr 474 en van Kanaams-Wes 
nr 477, twee plase weerskante van die Schliprivier, dus ’n terrein wat 
gunstig is vir die groei van kameeldoringbome, in Nama ||gana-, ook in 
ou optekeninge (||)kan(n)a, die nuttige en geharde boom van Suidwes 
wat as simbool van land en bewoners gebruik word. Die -am- = mond, 
d.i. wateropening soos bron of fontein, met die -s van die sing. fern, wat 
bronname kan aandui. “Kameeldoringboomfontein” . Aan die Schlipri
vier is blykbaar sulke wateropeninge. Die rivier vloei in die Visrivier 
noordwestelik van Mariental. Die kameeldoringboom (Acacia giraffae) 
is ’n bestanddeel van baie plekname. Vgl. o.a. GANAAMS en GANAMS 
2618.

[| |Gana-ams*]

KANABEAIVf, KANABIUM S 2817 AB/BA

Topografiese reeks 1974 vel 2816 Alexander Bay “Kanabeam” vir plaas nr 
331, en vir 'n werf daarop “Kanabium” .

Die plaas le gedeeltelik aan die Gamkabrivier, aan sy noordelike oewer. 
Die Gamkab se Hollands/Duitse naam was teen 1900, 1910 en later nog 
“Kameeldoorn-/Kameldornrivier’\  vgl. GAMCHAB, GAMKAB. Aan die 
ou naam herinner die spruit “Kameelloop" wat in die Gamkab uitmond, 
oos van Kanabeam, en dan Kanabeam self. Die Kana- is in hierdie topo
grafiese verband duidelik soos Nama ||gana- “Kameldornbaum (Giraffen- 
akazie)” (Rust 1960 DNW 34). Die -be- is vir 'n lokatief, en -am- = mond, 
opening waar water is. Die “Plek waar die kameeldoringboom/bome by 'n 
fontein/wateropening staan”. Die verlatynsing van die -be-am tot -bium is 
wel grappig, ongeag of dit so bedoel is of nie.

KANABIS kyk HAITSAUS

KANAGAS, KANAGASIBERG(EN)) K 3118 CD kyk KNAKKIES(BERG)

Sensuskaart 1891 "Kanagas Bergen Extension” .
Topografiese reeks 1965 vel 3118 CC & CD Doringbaai (skaal 1:50 000) 

“Annex Kanagas” .
Skead CJ 1973 Gazetteer “Kanakaberg; Kanachaberg” as sinonieme by 

“Konaqua Mts.”

Kanaga(s)berg is die naam van "n onderverdeling wat vandag heet “Annex 
Koevlei” en “Koevlei A”, en aan die suidelike grens van albei voorge- 
noemdes is vandag nog, volgens aangehaalde reeks 1965, 'n stuk “be- 
werkte lande” met die naam “Annex Kanagasbergen”, volgens sy meer- 
voudsvorm in Nederlands betreklik oud. Die hele stuk wat vandag “Koei- 
vlei” heet, was Kanagas- teen 1890 (Sensuskaart). Langs mekaar le die
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stukke grond/bouland met die inlandse naam en met die vertaalde naam in 
Nederlands (Koe-) of in Afrikaans (Koei-), t.w. in die eerste lid. Die 
Khoekhoense naam is opgeteken as Konakwas-, wat erg misleidend is, ook 
as Kanaga(s)- of -cha(s)-, wat in die proses van omvorming tot Afrikaans 
voorgekom het as Knakies (lees: Kna-kies), vandag Knakkies, of wat ver
taal is as Koe-/Koeivlei-. Die slotkomponente -berg(e)/(en) en/of Moun- 
tain(s) is toegevoeg. Vir die bespreking van die betekenis word verwys na 
die lemma KONAKWAS(BERG(E)).

KANAKAS S 2617 DB

Von Francois 1894 kaart “Kanakas” , spruitjie en uitspanning. Sprigade- 
Moisel 1904 Kriegsk "Kanakas", lopie wat van die noordooste af die 
Grootvisrivier binnegaan, wes van Keetmanshoop verby.

Ons vind die naam nie terug op bv. die SWA-reeks 1968 vel 2616 Betha- 
nien nie. Eintlik was dit vir Von Francois die fontein wat van belang was. 
Die element Kana- is ook hier wel soos Nama ||gana- = kameeldoring- 
boom, die -ka-is soos Nama -xa- = oorvloed aan, baie, die "Plek ( -s) met 
baie (-ka-) Acacia giraffae (||gana-)” .

[| |Ganaxas]

KANASEB, KANASES S [2718 BD/DB] kyk ook KAASEB

Rooi J 1977 en vier ander Khoekhoense plaasarbeiders van Duurdrift Ge
sprek. "In Afrikaans se die mense Kanaseb, maar in Namataal is dit 
!Kha!aseb. !Kha!aseb is die plek waar jy baie lemoendoringbome kry” .

Hier het ons die omgekeerde moeilikheid as by KAASEB alwaar. Ons weet 
nou wat die pleknaam beteken, maar nie wat sy presiese ligging is nie. Die 
span antwoord hier op die vraag of daar in die omgewing van Duurdrift 
2718 DB plekke is wat vroeer Khoekhoense name gedra het maar wat nou 
vervang is. Ons wil aanneem dat hierdie Kanaseb, wisselnaam in die mond 
van Blankes, nl. vir !Kha!aseb, en die Kha-laseb van dr Hahn e.a. (vgl. 
KAASEB, KHAASEB) dieselfde ligging het, t.w. noordelik van Duurdrift 
en wes van die Groot-Karasberge. Op die jonger kaarte vind ons Kana- 
seb/s nie terug nie. Die segment Kana- is dieselfde as Nama !kha- deurdat 
die nasaliteit van die stamklinker -a- konsonanties gerealiseer gebly het. 
Die !kha- (Ponnighaus 1931 Joernaal SWAWV 6 22 noem dit die “ !khab- 
oder Langnadelstrauch") is die lemoendoringboom, so genoem vanwee die 
geelagtige kleur van die takke en twye. Dit is die Parkinsonia africana 
(Smith 1966 CNSAP 322), ook toegepas op die Prosopis sp. Die formans 
-se- lokativeer 'n plek, hier manlik gewaardeer blykens die -b (genus ml. 
ekv.) Die !a- van die segmente -aseb = “das Stuck, der Theil” (Kroenlein
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1889 Wortschatz 28). Die “Plek (-se-b) waar daar 'n deel/stuk (!a-) wildele- 
moendoringbome (!kha-) staan” . Die komponent !kha- vir die Parkinsonia 
en/of Prosopis verskyn hierlanges in verskeie plekname, vgl. GAPUTZ, 
KAKOLK, en ook elders word dit dikwels teegekom, vgl. o.m. ONSEEP- 
KANS.

KANBES K [2917/2918]

Boonzaaier GPL 1977 Boer Gesprek “Daar is ook so 'n vleiplek wat hulle 
se Kabes wat so baie lemoendoringbome het. Kanbees is by Boesmans- 
vlei".

Mnr Boonzaaier is ondervra in Springbok, by name oor plase en plekke in 
die distrik Namakwaland. Ons vind hierdie naam nie op ons kaarte en in 
ons lyste terug nie. Die betekenis is duidelik en gee nog ’n voorbeeld van 
hoe frekwent die name met bestanddeel !kha- is vir die Parkinsonia afri- 
cana soms ook toegepas op die Prosopis juliflora. Die toepassing is ge- 
woonlik, en veral vroeer. op die inheemse Parkinsonia sp., waarvan die 
takke ’n vaalgeel kleur het wat aan 'n lemoenboom herinner. Die -be- is "n 
lokatiefmorfeem, die -s (fern, sing.) dui hier 'n waterplek aan soos "n fon
tein.

KANDOUStBERG, -RIVIER) K 3322 BD/BB

Afdelingsraad, kaart 1890 “Kandos Berg". Topo-kadastrale reeks 1969 vel 
3322 Oudtshoorn “Kandousberg”, en “Kandousrivier” wat van suid na 
noord in Trakarivier loop.

Ons het hoegenaamd geen regstreekse aanduiding nie, wel onregstreeks in 
sover as wat die kan- of pruimbosse hier volop is, en die lid Kan- ons laat 
dink aan ’n moontlike verband met die pruimbos of Osyris compressus. 
Die ou kaarte gee die slotdeel aan as -do-s, maar die Vraelys van Opme
ting 1955 se dat die deel met aksent uitgespreek word as “Kandonsrivier” . 
Die -dous- mag beteken “poort, kloof” , soos dikwels elders. “Pruimbos- 
kloof”?

KANGA, -(DAM), -(RIVIER) K 3321 CD

Opmeting 1958 “Kangarivier, "n ou naam vir die rivier 19 myl [31 km] suid 
van Ladismith. Kom uit Hottentots. Oorsprong onbekend. Le op plaas 
Kanga” . Vraelys van Opmeting 1962 “Kangadam, ou naam, distrik 
Riversdal, 20 myl [32 km] noord van dorp. Naam uit Hottentots...”

Die Afdelingskaart van Ladismith 1890 gee die volgende te sien uit die tyd
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toe die area nog dunbewoon was: Die plaas Kanga nr Lad. Q. 2-12 word 
aan sy noordelike kant begrens deur die buurplaas “Pruim Bosch Kuilen” 
nr Lad. Q. 2-17. Deur Pruim Bosch Kuilen en Kanga stroom die riviertjie 
Kangarivier uit die hooggebied van die noordelike hange van die Lange- 
berg af na die Gouritsrivier. Die riviertjie se beginpunt is hier die “Pruim 
Bosch Kuilen". Die S.A.-reeks 1966 skaal 1:50 000 vel 3321 CD Sandkraal 
toon aan dat die toestand sedert 1890 deur bv. onderverdeling baie ver- 
ander het, of liewer, minder oorsigtelik geword het. So le die eintlike 
Pruimboskuile vandag op die aangrensende plaas “Marthinus Kloof” . Dit 
is die kuile waar die pruimbos was en wat die rede vir die genoemde plaas- 
naam geword het. Gelet op die ou, vroee name is ons geneig om Kanga as 
die Khoekhoense naam van die huidige “Pruim Bosch (Kuilen)” te 
beskou, ook omdat dit die gewone patroon van vroee naamgewing volg, 
nl. van ’n dubbeltaligheid wat daarin bestaan dat die oorspronklike in- 
landse naam omrede sy toepaslikheid behou word, en dat daarnaas die 
jonger vorm opkom as vertaling in die taal van die nuwe inbesitnemers van 
die plekke. Byna altyd kan die dubbeltaligheid dan oortuigend bewys word 
deur die woorde uit die twee tale langsmekaar te stel. In hierdie geval kan 
ons dit nie doen nie, omdat die inlandse naam vir die pruimbos nie in ons 
materiaal bewaar is nie. As die argument egter geld, soos ons meen, dan 
het ons hier weer 'n geval waar die pleknaamkunde aan die taalvoorraad 
hulp verleen en ’n verlore woord teruggee. Die pruimbos is volgens Smith 
1966 CNSAP 378 die Osyris compressa (Aberd.), wat wil se dat die plant- 
soort ook in die wereld van Aberdeen aangetref is en daar inheems is. Dit 
versterk o.i. die argument. Die lid -ga van Kanga kan moontlik die kwanti- 
teitsuffiks -xa- wees, d.w.s. Kan-ga beteken die kuile waar daar “baie kan- 
bome staan” .

KANGKARA K 3323 CC

Opmeting 1964 “Kangkara, naam van ’n gebied 9 mvl (14 km) suid van 
Uniondale. Uit Hottentot. Oorsprong en betekenis onbekend, maar 
naam algemeen bekend. Uitspraak nie Kan-kara nie: die ‘ng’ soos in 
‘gang’ word gebruik vir die ‘nk’ van die naam. Gelee op die plaas 
Apolskraal".

Die Kan-go word ook uitgespreek Ka-ng-o, soos die -ng- van gang: die uit
spraak van Kangkara (ook op die jongste kaarte so gespel, bv. op kaart 
1975 skaal 1:50 000) verhinder nie dat die naam saamgestel kan wees uit 
Kan-k(h)ara nie, soos ons moontlik ag. Ons ontvang geen regstreeks hulp 
nie, maar onregstreeks is daar die feit dat plekname soos Kango aantoon 
dat die kanboom wel hier yoorkom. m.a.w. die eerste bestanddeel kan die 
kanboom wees. Die tweede deel dan miskien soos Nama 11khara = groot,
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die geheel die "Plek waar groot kanbome staan". Die Khoekhoense “kan” 
het ons elders probeer identifiseer as die Osyris compressa, kyk KANGA 
3321 CD.

KANGO(BERG), CANGO(BERG) K 3321 BD

Opmeting 1955 “Kangoberg. Naam van ’n berg 15 myl [24 km] noordoos 
van Calitzdorp".

Hierdie Kangoberg le op die plaas “Cango Berg” nr B 1206/1910, en op 
die berg of kop is landmetersbaken 15. Die spelling met C- is klaarblyklik 
die oudste, die plaasnaam is geregistreer soos aangehaal. Plaas en berg le 
in die Swartberge. Die verklaring is sekerlik soos by KANGO(KOP) 3321, 
nou met -kop en nie, soos by ons hierbo, met die eweneens hibridiese - 
berg as generiese term nie. “Pruimbosberg” of (met die wisselnaam wat 
Smith 1966 CNSAP 378 daarvoor aangee) “Basboomberg” .

KANGO(KOP) K 3321 CD

Opmeting 1965 “Kangokop, naam van ’n kop 22 myl [35 km] suid van 
Ladismith, le op plaas Kanga Lad. 2-12”.

Met die mededeling dat hierdie Kangokop op Kanga le, dink mens dadfelik 
(soos die PNK inderdaad gedoen het) dat die naam Kangokop (met die -o-) 
verkeerdelik of analogies ontstaan het in aansluiting by die bekende groot- 
naam, en dat dit eerder Kangakop moes gewees het. Ons het by KANGA, 
die plaasnaam, geprobeer om aanneemlik te maak dat Kanga beteken die 
plek met “Baie kan-bome” , waar die kanboom ’n soort basboom is, ’n 
Osyris compressa. Dan is hierdie Kangokop heel korrek net 'n kop waar 
die kan-bome voorkom. Die lid -go (van hierdie Kango) is soos Ou-Kaaps 
cou = “montagne” of berg, reeds sedert 1655 in die vorm en betekenis op- 
geteken (vgl. HOTT 217). Kangokop is dus letterlik die “Kan(boom)berg- 
kop” , met die begrip “berg/kop” uitgedruk eers in Khoekhoens met -go, 
en dan in Hollands met -kop.

KANIEGAB S 2317 AB/AD

Topografiese reeks 1974 vel 2316 Rehoboth “Kaniegab” .

“Kaniegab" is plaas nr 295, ongeveer 20 km oosnoordoos van Rehoboth. 
Aan sy westekant word dit begrens deur “Vogelpan” nr 295. “Voel” is in 
Nama ani-, dus sonder velaar of schnalz (Rust 1960 DNW 70), maar in 
Ou-Kaaps kom dit met velaar voor as o.a. k’annequa, kaoniqaa en A- 
kanip (HOTT 505). Die lid Kanie- van Kaniegab kan dan taalkundig oor-
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eenstem met “Voel-” . Die tweede lid van die naam. nl. -gab. is dan mis- 
kien soos Nama =bgab = “Vley (ohne Wasser)" (Rust 70). Dit lyk dan 
topografies sowel as taalkundig moontlik dat Vogelpan 'n vertaling van Ka- 
miegab kan wees.

[Ani=t=gab**]

KANKl’IS, GANKUIS kyk GAGUIS, GANKUIS 

KANNABIE(DUIN) K 2917 CA

Van Dyk WD 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof "Kannabie 
Duin — Die duin is heel vol kanniebebosse wat bessies dra, veldbossies 
wat eetbaar is” .

Die naam verskyn nie op die Sensuskaart 1891 nie. Die Topo-kadastrale 
reeks 1965 vel 2916 Springbok skryf dit in as “Kannabieduin and Steen- 
vlei" nr Nam. Q. 7-2. Die betrokke vel 2917 CA skaal 1:50 000 van 1975 
gee “Kannabie Duin" nr 321. Die segsman gee die nodige vir die hiponoia 
van die naam. nl. die voorkoms in sanderige duingrond van die kannabie, 
met eetbare bessies. Ons neem aan dat die kannabie dieselfde plant is as 
die wat onder die inskrywing “kanobe" deur Claudius beskrvf is toe hy 
Simon van der Stel in 1685 na Namakwaland as kruidkundige vergesel het. 
Smith 1966 CNSAP 277 identifiseer dit as 'n Diospyros sp., fam. Ebena- 
ceae. Vir sy volksname kyk Smith 594.

KANNAQUASS K 2420 CC/2520 AA

Topo-kadastrale reeks 1962 vel 2520 Union's End “Kannaquass, plaas nr 
B4325/1920, aan die Nossob en in die Nasionale Gemsbokpark. een van 
die heel noordelikste plase, le net suid van “Groot Kolk" 2678/1921. 
Nama: ||gana- = kameeldoringboom, en !goa- = “Einsenkung” (Kr.-R. 
1969 NW resp. 81 en 125), hier wel ook “kolk” , die geheel “Kameeldo- 
ringboomkolk” . Die begrip kolk. ronderig van vorm, vra in Nama die 
genus van die vr. ekv., die -s(s). Die wisseling K- (van K-anna) en g- 
(van 11g-) is gewoon. Die -quass wil met Engelse waardes die Igoas van 
Nama spel.

KANOEBEE(BERG) K 3017 BA

Smith WAC 1978 Afgetrede onderwyser Vraelys per Burger CR Skoolhoof 
“Tjannoebeeberg, die Tjan met 'n tongslag uitgespreek, so genoem 
omdat daar baie tjannoebeebosse groei wat soet bessies dra wanneer 
hulle ryp is, en graag deur mense en diere en voels geeet word” .
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Die berg le op Soubattersfontein 3017 BA. Hier word verwys nie na die 
jkhanu-, die Acacia nebrownii, die bekende waterdoring of slapdoring (vgl. 
Wiss HJ 1973-4 Botanische Mitt 8) nie, soos ons op die klank af mag dink, 
maar na die Diospyros sp. Vgl. verder KANNABIE(DUIN) oor die kanobe- 
bessie wat baie hier voorkom en ook onomasties vasgele is. Elders is die 
kanobe ook bekend as die kraaibos, so genoem omdat die blare, na bewe- 
ring, soos die nes van 'n kraai ruik as hulle gekneus word.

KANOEP S 2619 DD

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “Kanoep is +  Khanub, dit is glyplek".

Hierdie plaas nr 268 le naby aan Aroab, suidoostelik daarvan. in "n gebied 
met baie permanente duine en baie droe panne. Die plek is aan die onder- 
vraagdes bekend. Vir die verklaring gaan hulle uit van Nama =t=kanu = 
“gleiten, aus der Hand gleiten” (Rust 1960 DNW 28). Ons sou eerder 
gedink het aan die |khanu-bos, 'n Acacia sp., volgens Ponnighaus, vgl. 
KANES

KANOEP, KANOEP(KOP) K 3017 AD (ou naam van Spoegrivier)

Sensuskaart 1891 “Kanoep of Nieuwe Plaats” Nam. 1-2. 
Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3017 Garies “Kanoep or Nieuwe Plaats", 

en aan noordelike spits van die plaas "Mt Spoeg".

Die ou plaas Kanoep strek horn uit aan weerskante van die Spoegrivier. dit 
le aan albei die oewers. Daar is vandag enkele onderverdelings, so "Annex 
Kanoep" Nam. Q. 5-26, maar nog is dit uitgestrek. Die Topografiese reeks 
1973 op die ooreenstemmende vel dui nog aan “Kanoepkop", 178 meter 
hoog, met landmetersbaken 55 daarop. Ons let op die pare: die plaas 
Kanoep en die Spoegrivier, die “Mt. Spoeg” aan die noordhoek van die 
plaas en “Kanoepkop" suidelik van die “Mt Spoeg”, maar nog op die 
plaas self. Gedagtig aan Gordon 1779 se uitspraak dat al die geografiese 
name hierlangs vertalings is, ontstaan die vraag of Spoeg- as riviernaam nie 
ook oorgedra is nie, en of die ou plaas wat byna aan sy mond le en oor 
albei oewers strek, die rivier se ou naam nie bewaar nie. Ons meen van 
wel. Kanoep (die -p lokativeer hier n rivier) stem ooreen met !hanu-b = 
"der Geifer (von kranken Vieh)" (Kr.-R. 1969 NW 168). "Die rivier (-p) 
waar die vee kwylsiekte (!hanu) opgetel het/het". Die kwyl word uitge- 
spoeg. Die naam niaak bepaald sin, en die dubbelheid by so baie ou name, 
hier van Spoeg/kwyl en Kanoep, is in ooreenstemming met die heel be
kende patroon. Vir die wisseling k- en h- kyk 5 C 3 in TH A* 45. 

Ons wil hier nog iets byvoeg ter versterking van ons argument. Gordon
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1779 gebruik hierdie woorde: “Ten zuiden der zelve...is Spoegrivier, alle 
na het hottentots genaamt” (ms 2 bl. 4). Gordon se uitdruklik dat “Spoeg
rivier” ’n naam is wat uit “Hottentots” vetaal is. Ons het die kaarte van 
Spoegrivier geneem soos afgeteken op die skaal 1:50 000 (3017 AD van 
1971, BC van 1970 en BD van 1971) en langs die hele loop gevolg. Daar is 
geen ander Khoekhoense name langs sy loop bewaar met “spoeg” in ver
band gebring kan word nie. Alles tesaam geneem, skyn daar min twyfel te 
wees dat Kanoep die ou Khoekhoense naam vir Spoegrivier was.

[IHanub]

[KANONEILAND] kyk KEBOES 

KANSAAP kyk GASAB 

KANS(SPRUIT) K 2819 CA/CB

Sensuskaart 1891 “Kans” , bron. Veillet s.j. kaart “Kans Spr.” , loop die 
Oranjerivier van suid na noord binne, in die omgewing van Onseepkans.

Dit is ’n spruitjie met wildelemoenbome daar, soos Nama |kha-, dieselfde 
woord wat in Onseep-kans voorkom, nl. vir die Parkinsonia africana, ’n ti- 
piese doringagtige struik van die Voor-namib. Vgl. HJ Wiss 1978 Bota- 
nische Mitt 131-2. Die nasaliteit van die stamklinker, die -a-, is bewaar as 
-n-, sodat |ka- en kan- dieselfde is, naas mekaar die jongere en die ouere 
uitspraak, volgens Th. Hahn. Die vr. ekv. -s dui wel die ooorspronklike 
fonteintjie aan die spruit aan. “Wildelemoenboomspruit” .

KANTOORHAOS S 2014

Krenz FK 1979 Boer Aantekening “Auf dem Wege Franzfontein - Soris- 
soris heisst eine Stelle: ‘Die Raadbank' = Kantoorlhaos (Beratung tiber 
Weidegrenzen zwischen Swartboois und Hereros” .

Die naam het ’n geskiedkundige grondslag wat hy soos ’n argiefstuk 
bewaar.

KANTOROGAS K [2818 DD]

Opmeting s.j. “Kantorogas” en "Kantorogas se Laagte” . 85 myl [137 km] 
noordweswes van Kenhardt. 2819 MP 78 Bladgrond".

Hierdie nuwe gebiedsnaam is klaarblyklik dieselfde as KANTOROGAB van 
2918 AC wat net nader aan Kenhardt le. Met verloop van tyd het die lid
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Kon- verander tot hierdie Kan-, waarskynlik omdat die woord van sy 
ankers losgeslaan is. Vgl. TH A** 758 waar die verklaring gegee word, 
met die lid Kon- vir die |khoni-voel, die Kaapse muisvoel. [Indien moont
lik, moet die Kan- Hewers weer herstel word. Die uitgang op -s is goed vir 
'n nedersetting en/of gebiedsnaam],

KANUBES S [2016]

Zachaeus ong. 1928 Bergdama Quellen 2 44 (fiber die Vorgeschichte der 
Bergdama) “Mein Urgrossvater hiess Haraemab. Er wohnte in TKa- 
nubes, das die jungen Leute heute Tsanubes nennen. Aber das ist nicht 
richtig. Der Name des Ortes heisst TKanubes. (Anm. Das jetzige Kalk- 
feld hinter Omaruru ist gemeint. Es ist damit aber auch das Feld von 
Okanjande eingeschlossen)-’. [Mnr Zachaeus was toe “etwa 80 Jahre 
alt''].

Die graadvierkant is die van Okanjande. Kanubes vind ons nie meer op 
ons kaarte terug nie. Ook van besondere belang is die wisseluitspraak van 
+  Kanubes as Tsanubes. Die -be- is lokatiewe morfeem die -s (fern, sing.) 
hier meer bepaaldelik van 'n bron. Die eerste komponent kan ons nie met 
sekerheid identifiseer nie, miskien die “Gladde, glyerige plek by die 
water", by Nama =t=kanu = "glatt (sein)...ausrutschen" (Kr.-R. 1969 NW 
231).

[ +  Khanubes**]

KANUS [S 2616] (ou naam van Gladkop)

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek "Daardie 
ander berg is +Anus (=1=Kanus). Dit is Gladkop. Daar is 'n waterplek 
wat glad is as dit nat word. As dit baie reent, kan hulle nie daar kom 
nie. In die ou dae was daar 'n dam gewees".

Op die vraag of daar ou Khoekhoense name is wat vandag net in hulle ver- 
taalde (d.w.s. in Afrikaanse of Duitse vorm bekend is, is ook hierdie geval 
genoem. Vgl. Rust 1960 DNW 27 =t=khanu = “glatt". Blykbaar was die 
beginpunt die waterplek, later die dam, met die uitgang -s (fern, sing.) 
hiervoor, en toe het die naam op die berg/kop oorgegaan. Nie te verwar 
met KANUS 2718 nie, vgl. TH A** 642-643.

[ +  Khanus**]

KAP(GAT), KAPiGAT SE KOP), -(SE BERGE) K 3120 CA

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3120 Williston “Kapgat” , plaas nr Clw. Q. 
1-41, dist. Calvinia, “Kapgats"(rivier).
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Topografiese reeks 1972 vel 3120 Williston “Kapgat” , “Kapgat se Berge” , 
“Kapgat se Kop".

Oor die plaas “Kapgat” vloei die "Kapgats" ooswaarts in die Visrivier. Op 
die Topografiese kaart is die "Kapgats” aangegee as “Sandkop se Laagte” , 
die koppe “Sandkop” en “Bo-Sandkop” is ten noorde daarvan. Dan sou 
ons naas die topografiese verband ook 'n taalkundige verband tussen 
“Sand-” en “Kap-” verwag het. “Sand" is in Nama ||kaeb (Rust 1960 
DNW 51) wat klankmatig nie goed met "Kap” ooreenstem nie. Tussen 
“Kapgat se Berge” in die suide en “Kapgat" en "Kapgat se Kop” in die 
noorde is op die genoemde Topografiese kaart die naam “Loerkop” inge- 
skrywe. Dit lyk asof "Loerkop” die noordoostelike spits van "Kapgat se 
Berge” is. Die name “Kapgat” en “Loerkop” korreleer topografies dus 
baie goed. “Lauern” is in Nama !ka- [kha-] (Rust 38). As “Loer-” taalkun- 
dig met "Kap-" ntoes korreleer, sou ons verwag het dat die nasale klinker 
as n gerealiseer sou geword het. Ons meen dus dat die verklaring elders 
gesoek moet word. Suid van "Sandkop" en aan “Sandkop se Laagte” alias 
"Kapgats” is "Biesiesfontein” . dit is net oos van die plaas “Kapgat". Wes 
van “Kapgat” is “Lot B" met “Kapgat se Kop” daarop. Wes van “Lot B" 
is die plaas “Rietfontein” nr Clw. Q. 2-26. "Riet” is in Nama =l=ab, (Kr.- 
R. 1969 NW 32) wat klankmatig presies met “Kap-” ooreenstem, vgl. 
KAGGAKOE, KAGA ens. Dit lyk dus asof “Rietfontein" “Kapgat...” en 
“Biesiesfontein” 'n toponimiese kerngroep vorm waarvan die Afrikaanse 
komponente (gedeeltelik) uit die Khoekhoens vertaal is.

KAPKAMMA, KAPKAMMA (SE LOOP) K 3420 BB

Opmeting 1956 “Kapkamma se Loop, 10 myl [16 km] suidwes van Heidel
berg, ou naam vir 'n kloof, vermoedelik Hottentot. Hierdie loop vloei 
oor die plaas Kapkamma” .

Kapkamma is op moderne kaarte nie meer die naam van 'n plaas nie; die 
naam vind ons ook nie terug op die Afdelingskaart 1890 Swellendam nie. 
Op die S.A.-reeks 1976 skaal 1:50 000 vel 3420 BB kom dit ses keer voor, 
twee keer op die ou plaas “Zout Vlakte” , drie keer in die vorm “ Kap
kamma” , en een keer in die vorm “Kapkamma se Loop" op die noorde- 
like buurplaas “Lillien Dal", op die Afdelingskaart 1890 gespel “Lelien 
Dal” Sw. Q. 6-8. Daar is min twyfel dat die lid -kamma (soos Nama 
Ugammi) hier beteken "waterloop. kuil. fontein” of ‘n verwante term 
m.b.t. “water(plek)". Is die lid Kap- dalk in verband te bring met “lelies" 
wat aanleiding was tot die naam “Lelien Dal"? Die Khoekhoense woord 
vir ’n lelie is nie in ons bronne voorradig nie. Of is die lid Kap- gewoon te 
begryp soos in baie gevalle waar dit beteken “Riet-” , Kapkamma so onge
veer “Rietkuil, -fontein, -loop"? Dan soos KAP(RIVIER) in hierdie deel, 
alwaar.
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KAPKAP K 3018 AB/AD

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3018 Loeriesfontein “Kap Kap'\ plaas nr 
1928-3-81, dist. Namakwaland.

“Kap Kap” word aan die suidwestekant begrens deur die plaas “De Riet” , 
nr Gr. 142/1937. Volgens die bekende toponimiese patroon sou ons verwag 
het dat “Kap Kap” en “De Riet” naas hul topografiese verband ook ’n 
taalkundige ooreenkoms sou gehad het. Die ooreenkoms is moontlik, want 
“riet” is in Nama =t=ab (Kr.-R. 1969 NW 32) wat gevelariseerd as Ka- 
voorkom, vgl. TH A** s.v. KAGA, KAGGAKOE ens. “Kap" in die naam 
“Kap Kap” toon klankmatig wel ’n ooreenkoms met “ =t=(k)ab” = riet. 
Verdere steun vir hierdie verklaring word verleen deurdat die “Papkuilsri- 
vier” oor die plaas “De Riet” vloei, en wel net binne sy grens met “Kap 
Kap” ; bolope/sytakke van die “Papkuilsrivier” ontspring op “Kap Kap". 
Topografies en toponimies lyk dit asof die Afrikaanse en Nederlandse 
name “Papkuils(rivier)” en "De Riet" uit die Khoekhoense "Kap Kap” 
vertaal kon wees, met die tweede "Kap" dalk gelyk te stel aan Nama !ab 
= “rivier” (Rust 1960 DNW 22), in Ou-Kaaps gevelariseerd as (!)ka-b 
(vgl. HOTT 430). Die tweede lid “Kap” is korrek verklaar as “rivier” , die 
eerste het egter niks met "riet" te doen nie. "Kap Kap" beteken “rivier- 
rivier” , deel Laidler PW 1927 Man 149 ons mee, vgl. verder TH A** 643. 
As ons ons “verroeste sleutel” hier gebruik het, sou dit die verkeerde deur 
oopgemaak het.

KAP(RAND) K 3326 BD

Topo-kadastrale reeks 1955 vel 3326 East London “Kaprand”.

Hierdie rand noordoostelik van Bathurst, en met landmetersbaken 33 
daarop, le aan die Kaprivier, aan sy oostelike oewer, sodat daar geen 
groot twyfel kan bestaan dat die Kap- vir die naam van die “-rand” afkom- 
stig is van die riviernaam nie. Die eerste bestanddeel is dus nie Afrikaans 
nie, maar Khoekhoens en beteken “Riet(rand)” , na die rivier wat peet- 
vader gestaan het. Kyk KAP(RIVIER), KAAP(RIVIER).

KAP(RIVIER), KAP(RIVIERSBERGE), KAAP(RIVIER) K 3327 AC by 
uitmonding (vroeer was die naam Nautu)

Topo-kadastrale reeks 1965 vel 3326 East London “Kaprivier” ; “Kap 
River Farm” nr Aly. Q. 3-1; “Kaprivier(s)berge” .

Op ouer kaarte word Kap- ook gespel Kaap-, vgl. Skead 1973 Gazetteer 
93. Die rivier se ouer naam is NAUTU alwaar. Nautu word aardkundig
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verklaar: hy stroom deur rooi-okersteengebiede. Die jonger naam word 
plantkundig verklaar: Rietrivier. Riet is in Nama =t=a-b = “das Riet...” 
(Kr.-R. 1969 NW 32), in Ou-Kaaps nog in sy ouer gevelariseerde vorm as 
+  ka-b bewaar (vgl. TH A* 5 C 1 bl. 44), die k- soos bv. in Kam-(debo = 
groen...) naas Am-(hub = groen...) Dat daar riete was, weet ons seker uit 
plekname wat daar voorkom. S.A.-reeks 1965 vel 3327 AC Prudhoe skaal 
1:50 000 gee aan die wesoewer van Kaprivier se benedeloop ‘n “Spanish 
Reeds” , en aan sy oosoewer tussen Kap- en Visrivier 'n “Lower Spanish 
Reeds” . Net onder die punt waar die Kap- in die Visrivier uitwater, is daar 
'n moerasbank, en die plaas daar is "Palmiet" nr Aly. Q. 4-17. Op 3327 
CA Great Fish Point (skaal 1:50 000) wat die suidwestelike puntjie in kaart 
bring, is naas “Palmiet Farm” ’n “Palmietheuwel” , en net westelik van 
Kleinemonderivier is die lopie "Rietrivier” en die “Rietpunt” . Wat ons nie 
presies kan se nie, is watter rietsoort in Kaprivier benoem word, maar dat 
Kaprivier in sy naam betrek moet word op riete daar, is taalkundig en 
plantkundig o.i. seker. Vandag word Kap- of Kaap- heel moontlik volkseti- 
mologies as Afrikaans opgeneem. Die genoemde plekke le in Bathurst-dis- 
trik.

KAPS(VLEI) K 3019 AA

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3018 Loeriesfontein “Kapsvlei” .

“ Kapsvlei” is plaas nr 10018/1946, distrik Calvinia. Daarop is op die oor- 
eenstemmende Topografiese kaart 1974 die naam “Kwaaivlei” , en op die 
1:50 000 reeks 1974 vel 3019AA Swabies “Kwaaivlei” , en noordoos daar- 
van “Kaapse Vlei” . Ons meen dat “Kaapse Vlei” ’n volksetimologiese of 
anders 'n analogiese aanpassing van die naam “Kapsvlei” is, en dat 
“Kwaaivlei” in sy eerste lid die vertaling van “Kapsvlei” is. Naas die to
pografiese ooreenkoms kan daar ook ’n taalkundige verband gele word. Die 
lid “Kap-” van Kapsvlei is dan soos Nama =t=kaw(a) = “bose” (Rust 1960 
DNW 12), ook "Streit, Zank” (Krenz), vir die wisseling van -w- en -b/p- 
vgl. TH A* 42 by 5 A 1.

KARAAGU S 2416 BB

Hahn Th 1879 kaart “Kara-lagu".
Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ !Kara = tragen; !a = auseinander; -gu = 

Endung zu Obigem” .

Dit is die naam van ’n riviertjie wat van noord na suid vloei en tussen die 
Homeib en die Kamriviere le. Ander kaarte soos die Kriegskarte 1904 
bevat dit nie. Ons kon nie vasstel of dit 'n moderne naam het nie. Mnr 
Krenz se verklaringspoging is al wat ons het, afgelei van die optekening 
soos by dr Hahn.
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+ KARAAM S 2418 DC

Van Zyl AS 1978 Boer Vraelys "Karaam beteken ‘Grootmond, Groot- 
bek’... Moontlik sluit die naam van 'Grootbek' aan by die van my buur- 
plaas Noib [2418 CD nr 80] wat op sy beurt weer beteken ‘Skinderbek, 
Skinderplek' in die Namataal..."

Hierdie verklarings het ons reeds albei gegee in TH A** 644 en 896, en 
nou word dit aangehaal ter wilie van die verband wat deur ons segsman 
tussen die buurplase se name gele word, 'n verband wat o.i. aan die ver
klarings steun gee.

[| |Khara-am**]

KARABEE K 2922 DB/DD

Kaart van die afdelingsraad Prieska 1890 “Kara bee" (leningsplaas 84). 
Veillet s.j. kaart "Karabee", en op ander kaarte.

Dit is 'n ou plaas, teen 1890 in lening, suidoos van Prieska se dorpsgronde, 
nou ingeteken as nr 50. Daar is 'n paar derivate, soos 'n stasie met die
selfde naam, 'n “K. Annex" en 'n “Karabeeloop", (vgl. Topografiese 
reeks 1975 vel 1922 Prieska). Die plaas le in die armholte van die asbes- 
draende Doringberge. Karabee nr Pr. Q. 1-6 word vir sy voile breedte aan 
die suidekant begrens deur “Keikams Poort", daarop is "Kokerberg", op 
die genoemde Topografiese kaart “Kokerboomkop". Die Namawoord vir 
kokerboom is ||gara-. in Ou-Kaaps is dit kara- (HOTT 345). Dit stem 
klankmatig goed ooreen met die eerste lid Kara- van die pleknaam Kara
bee. Dit lyk dan taalkundig sowel as topografies moontlik dat daar 'n ver
band kan wees tussen "Kokerberg"/“Kokerboomkop" en “ Karabee". Die 
slotlid van die naam Karabee is dan die lokatiefmorfeem soos Nama -be-.

+ KARACHAS S 2016 AB

Ons het die pleknaam in TH A** 645 bespreek en die verklarings van die 
segsliede aanvaar, nl. dat dit beteken “Plek met baie gruis(klippies)” . 
Ons meen egter dat dit anders verklaar moet word. Karachas, plaas nr 
185, dist. Outjo, 28 km uit die dorp, le suid van die aangrensende plaas 
Gamkarab nr 176. Karachas en Gamkarab is dus buurplase. Die ge- 
meenskaplike onomastiese element val dadelik op, die -kara- van Gam
karab en die -Kara- van Karachas. Die -kara- van Gamkarab is verklaar 
as 'n gleuf, n “Riss im Fels (durch Wasser entstanden)", kyk aldaar. Die 
Topografiese reeks 1975 skaal 1:50 000 vel 2016 AB Friedenstal toon 
Karachas aan met borne en verhewenhede, ook met baie insinkings of 
“gleuwe". Ons meen nou dat Karachas beteken: “Gleuweryke plek", 
soos Nama |(k)ara-b = gleuf/skeur, -xa- vir “baie".
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KARADOUS K 2918 BA

Veillet s.j. kaart “ Karadans". Op ander kaarte "Karadous", “Karadaus” . 
Opmeting 1971 “Karadous, dist. Kenhardt, 60 km wes van Pofadder. Uit 

Nama. Oorsprong onbekend".

Die poort of nek (Nama dao-, hierbo dau- of dou-, wanspelling of druk- 
fout by Veillet as dan-) le aan die noordwestelike kant van die Haramoep- 
berg-massa, op die plaas Haramoep nr 53, sodat die bodemgesteldheid van 
die berglandskap dit redelik seker maak dat Kara- te verstaan is soos 
Nama 11khara- vir "gruisklip". Vgl. verder in Til ** 605 KARADAUS 
2616. “Gruispoort” . Ook verdedigbaar is “Kokerboompoort/nek” , bota
nies omdat die aleweesoort hier voorkom, taalkundig omdat ’n verband te 
le is tussen Kara- in die pleknaam en 11gara- = “die Aloe, der ‘kokker- 
boom'” (Kr.-R. 1969 NW 83). ’n Derde en ewe aanneemlike verklaring'is 
“Grootpoort” , by 11khara = groot.

KARAGAB K 3119 CC

Opmeting 1968 “Karagab, dist. Calvinia, naam van 'n "Gebied- 49 myl [79 
km] suidwes van dorp. Oorsprong en betekenis onbekend” .

Volgens S.A.-reeks 1972 vel 3119 CC Doringbos skaal 1:50 000 le Karagab 
op die plaas Landskloof 953, en wel aan die hange van die Matarakoppies. 
Afgaande op die klank sou mens Karagab. -n kloof (let op die ml. ekv. -b 
wat die kloofnaam kan signaleer) wil verklaar as die “Kokerboomryke 
kloof” , by Nama 11gara- = “die Aloe, der "kokkerboom-” (Kr.-R. 1969 
NW 83), en -xa-. die hoeveelheidsmorfeem, vir “ryk aan, baie” . Die wis- 
seling k- en -g (Kara- x 11gara-) is vir die oor van die Blanke gewoon.

KARAS K 3018 AC (Namanaam van Welkom)

Schreuder AN 1978 Prokureur Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Die 
plaas Welkom is afgesny van die plaas ‘Karas’ — -n Namawoord wat 
‘T’Karas’ uitgespreek is — beteken glo ‘Een Kokerboom’. Die plaas 
Welkom is in die wandel nog steeds bekend as Karas en die naam 
Welkom kom slegs vir akte- of adresonderskeiding voor” .

“Kokerboom” , die Aloe dichotoma. is in Nama 11garas (Kr.-R. 1969 NW 
83), sodat ons hier dan weer die wisseling van k- en g- het, vgl. 5 A 3 in 
TH A* 42-43. In Ou-Kaaps is dit karap, vgl. HOTT 347. Duidelikheids- 
halwe moet genoem word dat dit hier gaan oor die plaas Karas alias 
Welkom op 3018 AC, aan die noordwestelike hoek waaraan Annex Karas 
nr Nam. Q. 10-14 grens. Die plaas Karas nr Nam. Q. 10-6 op 2918 CB is 
nie nou ter sprake nie. Die slot -s. van die Karas onder bespreking lokati-
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veer gewoonlik ’n bron of fontein wat ook hier waarskynlik die beginpunt 
van die naam was. Omdat die -s as genus in Nama ook enkelvoud is (vrou- 
lik), het dit moontlik by ons segsman die gedagte laat ontstaan dat dit be- 
paaldelik "Een Kokerboom" aandui. Dit hoef egter nie die geval te wees 
nie.

KARAS(PAN), KARAS (POINT) K 2917 CA (laasgenoemde ou naam van 
Robeiland)

Opmeting 1973 “Rob Eiland, 85 km wes van Springbok op 2917 CA. Ou 
naam...Daar is 'n storie dat dit vroeer bekend was as ‘Karas Point’. 
Gelee in verbode gebied van De Beers” .

Reg oos van Penguin Rocks en (net suid daarvan) Robeiland le “Karas- 
pan” , op die plaas “Dreyers Pan" nr 192. Op die Sensuskaart van 1891 en 
die kaart van Veillet s.j. kom die aantekening voor dat hier op presies 
hierdie punte "Salt pans" gelee is, en ook die ou “Dreyer's Mine” was wat 
in sy eerste element in die plaasnaam bewaar gebly het. Meer topografiese 
besonderhede bevat die S.A.-reeks 1974 vel 2916 DB en 2917 CA skaal 
1:50 000. Die langwerpige Karaspan is ten dele omring van "prominente 
klipbanke” . Klipbanke is orals ingeteken. Suid van Kleinsee le trouens 'n 
strandgedeelte met die naam van "Rooiklippies". Ons meen dat Karaspan, 
en (as hy so genoem was) Karaspunt verwys na Nama 11 khara- vir gruis- 
klippies, ook spoelklippies (vgl. Kr.-R. 1969 NW 221), wat in of om die 
pan, en op die strand aanwesig is. “Gruispan" en “Gruispunt" onderskei- 
delik.

[||Kharas**]

KAREB(RIVIER) S 2719 AC/AD

Opmeting 1950 "Karebrivier, droe rivier, begin +- 25 myl [40 km] oos van 
die Groot Karasberge en vloei in 'n oostelike rigting oor die plase 
Hangas (nr 273), Numdis (nr 274) en Tsaraxaibes (nr 275). Ou naam, 
uit Nama, beteken ‘Rotsrivier’. Inligting verkry van die Nama-tolk". In- 
gevul deur landdros EG Halse. [In 'n ander hand in rooi ingeskryf:] 
“ IGareb = alleenstaande rots. H. Vedder".

Dit is ’n kort lokale "riviertjie” , op Topografiese reeks SWA 1974 vel 2718 
Griinau ingeskryf as "Koreb” , wel per abuis met ’n -o- i.p.v. ’n -a-. Die 
plaasnommers tussen ronde hakies is deur ons ingevoeg. Meer inligting is 
nodig.
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KAREE(BOOM), KAREE(BOOMSGEBERGTE) K 3119 AB/AD

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3118 Calvinia “Kareeboom” , plaas nr 
3026/1955, dist. Calvinia, daarop “Kareeboomsgebergte” .

Op die ooreenstemmende Topografiese reeks 1968 word die name aange- 
gee as “Karreeboom” en “Kareeboomsberg”. Die eerste lid van die name, 
nl. “Kar(r)ee-” , is Khoekhoens. Dit is nl. soos Nama !(k)are- vir ’n Rhus 
sp. (Ponnighaus 1931 Joernaal 6 34). Vgl. verder KAREE in TH A** 650.

[!Are]

KAREE(HOEK), KAREE(KLOOF), KAREE(HOEK SE BERG) kyk KA- 
REE(HOEK SE LEEGTE)

KAREE(HOEK SE LEEGTE) K 3120 CC

Topografiese reeks 1972 vel 3120 Williston “Kareehoek se Leegte” , "Ka- 
reehoek se Berg” , “Kareekloof” ens.

“Kareehoek se Leegte” is ten weste van Middelpos aan die pad tussen Su
therland en Calvinia gelee. Net suid van Kareehoek se Leegte is die “Droe- 
kloofrivier” , 'n nie-standhoudende rivier wat op die plaas “Droogekloof” 
nr Clw. Q. 2-36 ontspring en ooswaarts loop tot by die “Vlakrivier” . Suid
oos van die sameloop is “Hottentotskop” en "Droeberg” . Noord van Ka
reehoek se Leegte is die nie-standhoudende “ Klein-Karoorivier” . Ten 
noordweste van hierdie naamgroep, ongeveer op die 45° suiderbreedte- 
graad, is daar die groep “Kareehoek”, “Kareekloof” , “Kareehoek se 
Berg” en “Droerivier” . Die topografiese gesteldheid wat uit name “Droe- 
(rivier)” , “Droe(berg)” , “Droe(kloof)” , “Droe(kloofrivier)” , “ Drooge- 
(kloof)” en “ Karoo(rivier)” (= “Droerivier” , vgl. KAROO TH A** 663-4) 
spreek, laat ons vermoed dat die lid “Karee-” in die Khoekhoense name 
hierbo begryp moet word in die betekenis van “droog”. Vgl. ook KA- 
REE(BERGE) 3021, KAREE(SPRUIT) 3224 ens. Die lid “Karee-” is dan 
waarskynlik soos Nama Igari = “hard” (Rust 1960 DNW 29), oordragtelik 
ook “droog” .

KAREEKAM K 3119 AD

Topografiese reeks 1968 vel 3118 Calvinia “Kareekam”.

Afgaande op die klank lyk dit asof die naam “Kareekam” in sy eerste lid 
soos Nama !(k)are- is en na ’n Rhus spesie verwys (Ponnighaus 1931 Joer
naal 6 34). Die kareeboom kom wel in hierdie geweste voor, vgl. bv. die 
name “Kar(r)eeboom” en “Kareebooms(ge)berg(te)” noord van Karee-
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kam. Die tweede lid, -kam, is waarskynlik soos Nama ||gam- (Rust 1960 
DNW 72) = water, rivier, in Ou-Kaaps o.a. kam, kamma ens. (HOTT 
522). “Kareekam" beteken dan "Karee(boom)water" of “Karee(boom)ri- 
vier” .

[! Are | |gammi]

KAREE(SPRUIT), KAREE(RIVIER) K 3224 DB

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3224 Graaff-Reinet "Kareespruit” , “Karee 
Rivier", “Karee River Poort", “Kry Rivier".

Die Kareespruit vloei vanuit die ooste op die plaas Stockdale in die Platri- 
vier, 'n sytak van die Sondagsrivier. Die boloop van die Kareespruit vloei 
oor die plaas “Karee River Poort now called Shirland" nr Som. Q. 14-5, 
dist. Pearston Op hierdie plaas word die Kraairivier deur die Platrivier 
ontvang. Die Kraairivier vloei ook oor "Lot No. 5 now called Kry Rivier” 
nr Som. Q. 15-8, oor “Turks Vyg Boom now called Good Hope” nr Som. 
Q. 15-8A, en oor “Drooge Rivier alias Galge Bosch" nr Som. Q. 10-27. 
“Karree River Poort...” en “ ...Kry Rivier” grens aan mekaar; aan albei 
grens aan die suidoostelike kant die plaas "Lot No. 6 Karee Rivier" nr 
Som. Q. 15-4. Aan die noordekant word "Karee Rivier” begrens deur 
“Opgedroogte Fontein" nr Som. Q. 14-2 wat op sy beurt as noordgrens die 
plaas “Drooge Rivier..." het. Hieruit blyk dit dat "Kry” en "Kraai" volks- 
etimologiese aanpassings van “Kar(r)ee” is, n verskynsel wat ons ook 
elders op topografiese gronde kon vasstel, vgl. KAREE(RIVIER) 3323 in 
TH A** 653. Daar het ons die lid karee in verband gebring met n Rhus 
sp., waarskynlik die R. lancea of R. viminalis. Op grond van die toponi- 
miese kerngroep soos hierbo aangedui in die distrik Pearston meen ons dat 
karee hier eerder in verband te bring is met “droog", vgl. hiervoor KA- 
REE(BERGE) in TH A* 651. "Drooge Rivier" sal dan in sy eerste lid n 
vertaling wees van "Kareerivier” .

KARGANABi KLOOF) K 2918 AD

Opmeting 1965 “Karganabkloof, dist. Springbok, 35 myl [56 km] noordoos 
van dorp, 'n Kloof. Aksent op -ga-. Oorsprong onbekend". En in 'n 
ander hand “Garaganab = kokerooom".

Die kokerboom is in Nama 11gara-, vgl. Kr.-R. 1969 NW 83). As ons die 
leiding van ons segsman hierbo aanvaar, dan is die samestellende dele 
goed moontlik: 11gara- = kokerboom, -ga- soos Nama -xa- = baie, en !na- 
vir in (m.a.w. in-die-kloof), plus die ml. ekv. -b wat hier bepaaldelik die 
langerige kloofbegrip signaleer. Hiervolgens is die -kloof dan uit Afrikaans
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toegevoeg as generiese term. Die “Kloof waarin baie kokerbome staan” .
[| |Garaxa!nab]

KARIAUS S 2516 BB (ou naam van Kleinfontein)

Moritz W 1978 Pastor Brief “Kleinfontein = =f= khari |aus” .

As alternatiewe naam by Kleinfontein verskyn by Sprigade-Moisel 1904 
Kriegskarte, en tussen hakies, AUSES 2516 alwaar. Die grondwoord van 
Auses is |au-s = fontein, dieselfde grondwoord wat in die lid -|au-s van 
=t=Khari|aus voorkom, by =1= khari = klein. Kleinfontein is dus die letterlike 
vertaling van die ou Namanaam, lid vir lid. Die naam is in teenstelling met 
“Grootfontein" wat in die ou dae 'n heel belangrike nedersetting by die 
fontein was. Vandag is Grootfontein die naam van plaas nr 91, en Klein
fontein die naam van plaas nr 81, met Kleinfontein-Nord vir nr 82, albei 
die plase gelee suid van Grootfontein, en albei die -fonteine, Groot- en- 
Klein-, gelee aan die Hasewebrivier (vgl. SWA-reeks 1971 vel 2516 
Gibeon). Die fonteinplase hier genoem le aan die hoofpad wat van Helme- 
ringhausen na Maltahohe loop.

[ T Khari|aus]

+ KARIBIB S 2115 DD

Die pleknaam is bespreek in TH A** 653-5. Daar is gese dat ons die bota- 
niese naam nie kon vasstel nie. Wiss HJ 1975 Botanische Mitt 42 beskryf 
dit as ’n Lapeirousia waarvan daar 11 spesies in Suidwes-Afrika voorkom. 
Hulle behoort tot die fam. Iridaceae, heet in Nama =Pgari-, in Herero 
onduvi. Vir Afrikaanse name vir somnrige spesies kyk Smith 1966 CNSAP 
548.

+ KARIDABIS S 1916 DD

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Ka- 
ridabis, ons se TKharidawes. Dit is Kleinbrak, 4= khari = klein, en 
dawe = brakplek” .

Dit is plaas nr 80, distrik Grootfontein, 'n geval wat reeds behandel is in 
TH A** 657, nou met enkele bykomende en presiserende feite t.o.v. lig- 
ging ens.

[TKharidabes]

+ KARIEGA, KARIEGA(RIVIER) K 3325 DA

Die naam is bespreek in TH A** 657-9. Dit gaan hier oor die plaas “Ka-
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riega” nr 147, die rivier Kariega wat deur die plaas vloei en as sytak aan- 
sluit by die Sondagsrivier wes van Kirkwood, en die plaas “Steenbok 
Vlakte” nr 142, plaasnommers volgens S.A.-reeks 1972 skaal 1:50 000 vel 
3325 AD Kirkwood. Dat die plaas Kariega en die plaas Steenbok Vlakte 
naburig gelee is, laat hulle 'n kerngroep uitmaak. “Steenbok” is in Ou- 
Kaaps harib vir die Saldanha-buurt, en ook harib vir die oostelike dialekte 
(HOTT 467), in Nama lari-, sodat daar ook taalkundig 'n verband bestaan 
tussen die Khoekhoense Karie- en lari- (of lhari-) = “steenbok” aan die 
een kant, en die Hollandse Steenbok Vlakte aan die ander kant. Met die 
-ga (Nama -xa-) in die betekenis van “baie/veel” is Kariega te verstaan as 
“Die plek waar daar baie steenbokke is". Waar in TH A** t.a.p. baie ver
klarings gegee is (minstens vier), kan ons dit vir hierdie plaas en rivier ge- 
motiveerd vasstel op net een, soos verduidelik.

KARIEGA(KOP) K 3120 CD, KARIEGA!RIVIER) K 3120 CD/DC kyk 
KREGAS(BERGE)

Opmeting 1964 “Kariegakop, 'n kop 29 myl [47 km] noordwes van Suther
land. Oorsprong en betekenis onbekend, vermoedelik van Hottentots af- 
komstig...”

Opmeting 1964 “Kariegarivier, 'n rivier 30 myl [48 km] noordwes van Su
therland”.

Die rivier begin aan die noordoostelike hange van die hoe Kariegakop en 
loop noordooswaarts op tot in die Renosterrivier op DC. Die kop is 4723 
voet hoog met landmetersbaken nr 60 daarop. Die riviernaam word ook 
uitgespreek Kregas(rivier), die kopnaam Kregasberge, en, anders as hier, 
word daar ’n verklaring gegee. Die verklaring bring die hoofwoord in ver
band met 'n wortel, waarvan daar baie (lid: -ga-, soos Nama -xa-) was, vgl. 
KREGAS(BERGE)... vir verdere bespreking.

+ KARIS S 2518 CC (ou naam van Waterval)

Budack KFR 1979 Brief “Karis: A1 drie het betrekking op T Kharis Water
val, ’n plek in die Visrivier met ’n waterval wat ongeveer 12 km wes van 
die teerpad by Tses gelee is. Die term hou waarskynlik verband met 
=t=khari = ausgleiten, ausglitschen (an glatten Stellen), sien Kroenlein 
1889:202. Daar is baie gladde klippe in die omgewing van die waterval 
en 'n mens gly maklik, veral as hulle nat is” .

Ons drie inskrywings in TH A** 661-2 geld een en dieselfde plek. Op ons 
ouer kaarte kom nog K(h)aris, nog Waterval/Wasserfall voor, en ons kon 
die plek net by benadering en as gevolg van 'n afleiding situeer. Dr 
Budack se mededeling stel ons in staat om dit presies te lokaliseer. Daarby
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vind ons op SWA-reeks 1968 vel 2518 Koes op hierdie plek die inskrywing 
“Waterval” , ’n naam wat die ou Khoekhoense naam vertaal en vervang, al 
is die vertaling assosiatief, soos dr Budack as 'n moontlikheid voorhou 
n.a.v. opgawes by Kroenlein 1889 Wortschatz. Ons ag dit waarskynliker 
dat “waterval” gewoon in Nama Tkharis is, soos deur Rust 1960 DNW 72 
aangegee word, “Wasserfall: +  karis” . Die vertaling is dan direk gemaak.

[=1= Kharis]

+ KARIS, KHARAES, KHARAHES S 2821 AC (Namanaam van Uping- 
ton)

Cornelissen AK 1977 Geoloog Gesprek “Nou het 'n ou Korana vir my 
gese Upington se ou naam was =t=Karaes, en toe se hy dit beteken 
‘Waar die vroumense geskrik het’.”

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Upington se 
naam is ||Kharahes. Dit is gruis of gravel. Baie vol gruis. Dit is in die 
rivier. Soos die water nou loop, dan gee hy mos gruishope in die rivier. 
Hy was altyd uit".

Apriels K 1977 en vier ander Khoekhoen van Aroab Gesprek “ ||Kharahes 
was sy ou naam. ||Khara is eintlik klipperig, ’n plek wat baie klipperig 
is” .

Rooi P 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek “Die ou 
naam van Upington ken ons, dit was ||Kharaes — dit beteken nou soos 
’n rotsigheid, soos klippe of so, so 'n klipperige besigheid” . [Toe aan 
hulle mnr Cornelissen se verklaring voorgehou is, se nrnr Rooi “Hy dink 
seker aan =t=guri, dit is skrik, maar dit is nie wat ||Kharaes meen nie”].

Ons het op ons rondreis in 1977 baie Bruinmense in die besonder ook oor 
die naam van Upington ondervra, en gee hier enige verklarings saam met 
die van mnr Cornelissen. Hulle moet gelees word met wat genoem is in 
TH A** 662. Die konsensus van opinies verbind die ou inlandse naam met 
die gruishope, uitgewaste riviergruis.

[| |Kharaes*]

KARKAKOB K 3324 BC (ou naam van Yzerdoorn)

Afdelingskaart 1890 Uitenhage and Port Elizabeth “Yzerdoorn or Karka 
Kob", plaas nr Uit. Q. 7-13.

Die inlandse naam het verdwyn. Op die reeks S.A. 1972 skaal 1:50 000 vel 
3324 BC Erekroonspoort is die plaas nog met sy ou grense (na dit voor- 
kom) ingeteken as Yzerdoorn nr 159. Dit strek oor albei oewers van 
Grootrivier. Die teerpad van Steytlerville na Uitenhage loop oor die plaas. 
Wat opval, is die gelykheid van die lid -doom van die plaasnaam en die lid
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Kob van die Khoekhoense naam, in die sin dat Nama “ ||khu-b" juis bete
ken “der Dorn” (Rust 1960 DNW 14), sodat die Khoekhoense naam die 
vermoede wek dat hy in vertaalde vorm voortbestaan, nl, as Yzerdoorn. 
Die doringsoort moet nog nader bepaal word. Sy Khoekhoense naam is 
dan karka. Dit is die enigste keer dat ons horn ontmoet het.

KARKAMS, + GARAGAMS K 3017 BD

Meissenheimer CF 1977 Skoofhoof Gesprek “As iets skaars is, se hulle dit 
is =bkarksis. ‘Water’ is ||gams. Karkams is TKar||gams, ‘Skaarse- 
waterk”

Nieuwoudt JA 1977 Stadsklerk Gesprek “Karkams is eintlik Garagams. 
Dit beteken ‘Bymekaarkomplek’.”

Flierdie naam is in TH A* 377-8 bespreek onder die inskrywing GARA
GAMS, alwaar. Daar het ons twee opinies gekry. Die een opinie was van 
oud-onderwyser PM Meissenheimer wat met Kroenlein voor horn gemeen 
het die naam beteken “Vlakwater” . Onderwyser E Willems aanvaar die 
verklaring. Dit word na dr Vedder verwys wat die verklaring verander tot 
“Krapwater” en die spelling tot “Garagams”, alles sonder enige ander 
bewys vir sy afleiding behalwe die klankassosiasie. Opmerklik dat ons die 
klaarblyklik ou naam nie op ouer kaarte teekom nie. Ook die sensuskaart 
van 1891 of die kaart van Veillet ken dit nie. ’n Vroee verklaring het ons 
ewemin gevind, moontlik is daar iets in die sendingargief van die Leliefon- 
teinse reservaat waar daar 'n lang tradisie (sedert 1816) van sendingwerk is 
en binne wie se gebied die nedersetting met winkel, poskantoor, skool ens. 
le. Nou het ons twee nuwe verklarings ontvang, kyk hierbo. Albei is taal- 
kundig in dele verbindbaar met bekende woorde. Dat -kams “water” bete
ken (Nama ||gams), soos algemeen voorgestel is, onregstreeks ook deur 
mnr Nieuwoudt, is bepaald juis. Maar wat van die eerste deel? Ons kan 
bv. dink aan 11gara-, die kokerboonr (Aloe dichotoma) wat hier voorkom, 
ook onomasties, of aan die graaitjiemeerkat (Nama xarage-) wat ook as 
naam vir ’n plek hier voorkom (Opmeting 1978 “Graatjiehoogte" op 3017 
BD, suid-oostelik), of ons kan regstreeks aansluit by ons twee segsliede. 
Mnr Meissenheimer wat met die plek bekend is, dink aan “Skaarse- 
water” , d.w.s. die lid Kar- van die naam Karkams beteken “skaars” , en is 
miskien te verbind met =1= khari = klein, of dalk met Igara = “mager” 
(Rust 1960 DNW 40), maar lg. klop semantics darem nie goed nie. Dit 
gaan makliker met die verklaring van mnr Nieuwoudt as ons die lid Kar- 
verbind met die gedevelariseerde Namawoord =t=ara wat in Ou-Kaaps sou 
gewees het =t=kara. In Nama beteken dit “zusammenkommen, zusammen- 
bringen" (Kr.-R. 1969 NW 22). Oor die verskynsel van develarisasie kyk 
o.a. TH A* 44 by 5 C 1. Indien Nieuwoudt gelyk het, beteken Karkams
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die “Water (||gams, wat saamval met die -kams van die naam) waar daar 
bymekaargekom word/is (=t=kar(a))” . Dan was dit wel seker ’n belangrike 
waterplek.

Die name van plekke in die onmiddellike omgewing laat dink dat water- 
plekke hier nie skaars was nie. name soos Grootfontein, Haasrivier. Riet- 
mond, -kloof, -puts, Tweefontein en natuurlik Leliefontein wat seifs tot 
sendingpos uitgekies is. Met ons ingesteldheid op dubbelnamigheid in ge- 
valle waar die oplossing onbekend of moeilik is, word ons geboei deur die 
name “Springwater" wat op die kaart 1971 skaal 1:50 000 vel 3017 BD 
Karkams twee keer ingeskryf is vir plekkies daar by Karkams, oos van die 
gehug, nl. 1750 meter vir die eerste Springwater. Nama het vir “hoch 
springen, hoch hiipfen" die woord 11kha (Kr.-R. 223). Die vraag is of daar 
wel 'n verband is, bv. dat die mense of diere hier huppel as hulle by die 
water kom, of (in Nieuwoudt se woorde) saamkom/saamtrek. Is Karkams 
met ander woorde die Khoekhoense naam van wat ongeveer aangrensend 
en dubbeltalig “Springwater” heet? Dit lyk nie of die taalkundige verkla
ring dit erg weerstrewe nie.

KARKEI(KOP) K 3323 AC

Opmeting 1966 “Karkeikop, ou naam van 'n kop 14 myl [23 km] wes van 
Willowmore. Genoem na die karkei, 'n soort karoplant” .

Volgens die kaart S.A. 1971 skaal 1:50 000 gelee op die plaas “Karee 
Leegte” , aan die noordelike hang van die Slypsteenberg. Die naam is afge- 
lei (so word ons meegedeel) van die karkei, ’n Khoekhoense naam vir 
“enigeen van enkele struike van die geslagte Cotyledon en Crassula.. 
(WAT 5 341, maar raadpleeg ook Smith 1966 CNSAP 280). Dit is die 
enigste pleknaam wat bns sover teegekom het waarin die plantnaam 
bewaar is.

KARKOER(RAND), KARKOER(RANTE) K 3222 AD

Opmeting 1954 “Karkoerrand, 15 myl [24 km] wes van Beaufort-Wes. 
Rand gelee op plaas Grootfontein nr Bfw 18-2” . [Weer ’n Vraelys van 
1967 vir “Karkoerrante” met byvoeging] “Betekenis karkoer, plant- 
soort” .

Vir die verklaring word gedink aan die rankplant Citrullus vulgaris, fam. 
Cucurbitaceae. Die grondwoord karkoer word as Khoekhoens beskou, vgl. 
o.a. AE 339.
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KARNAS(BERG) K 3221 CB

Opmeting 1967 “Karnasberg, 'n berg 80 myl [129 km] suidwes van Beau- 
fort-Wes. Betekenis onbekend".

Dit le aan die oostelike hange van die Nuweveldberge, landmetersbaken nr 
54 is daarop. Oor die betekenis is daar geen regstreekse hulp nie. Name 
random Karnasberg moet dan bekyk word, en dalk staan Karnas naam- 
kundig in verbinding met “Heuningneshoek”, in aansluiting by !kari- = 
heuningbier, ook gebruik vir die giswortel en die moer, die naam wat aan- 
sluit by die lid Kar-. Die -na- kan wees soos Nama !na = in (nl. in die 
berg, die hoek, ens.) Dit is slegs wenke.

KAROB S 2719 CD

Christian M 1974 Drywer Gesprek “Karob is 'n fontein, dit is ||Kharub. 
As "n spruit tussen twee klippe is, ’n spruit wat nou dieper is, wat die 
water uitgehol het, maak hy ’n staning daarso, dit is ’n ||kharub, water 
wat ’n tydjie sal hou” .

Vroeer was Karob plaas nr 42 van mev. Struller, by Springpiitz (vgl. 
Adressbuch 1939 45g), op die kaart 2718 Griinau van die SWA-reeks 1974 
is dit “Cons. Springputs” nr 41. Mnr Christian dink vir Karob dalk aan 
Nama 11garu- = “das Wasserbecken im Fels” (Kr.-R. 1969 NW 84), "n 
waterbank, 'n holte of “sak". Die naam kom nie meer op die jongste 
kaarte vir die plaas voor nie.

[ 11 Garub]

KAROE(KOP) kyk KOEROE(KOP)

KAROETIES(KOP) K 3117 BB

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3017 Garies “Karoeties Kop” , plaas nr 
Clw. Q. 10-7, dist. Vredendal.

Die plaas le noord van die Soutrivier in die noordwestelike hoek van die 
distrik Vredendal. Sy westelike grens is die Atlantiese Oseaan. Die verlen- 
ging van die noordoostelike grens van “Karoeties Kop” is die noordooste- 
like grens van “Rietfontein Extension”, plaas nr Clw. Q. 10-6. Die Sout
rivier is die noordelike grens van “Rietfontein Extension”. Die plase Ka
roeties Kop en Rietfontein Extension vorm m.a.w. 'n geografiese eenheid. 
Na analogic van die vele ander soortgelyke gevalle sou ons verwag dat 
daar naas die topografiese verband ook 'n toponimiese verband sou wees 
tussen “Karoeties” en “Rietfontein” . Ons meen daar is wel so ’n verband.
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“Binse” is in Nama jharus (Rust 1960 DNW 11). Met die bekende wisse- 
ling van h en k (vgl. TH A* 45 by 5 C 3) is “Karoe-” verbindbaar met 
“ |Haru-” . Die tweede lid van die naam Karoeties, m.a.w. -ti-, is dan die 
mv. vr. van |harus, Karoetie- is soos Nama |haruti [|harudi]. Die slot -s is 
dan die genusteken van die vr. ekv., gewoon by waterplekke soos fonteine. 
Indien dit juis is, is “ Rietfontein” 'n vrye vertaling van “Karoeties” . Die 
kop op die plaas “Karoeties Kop” word op die ooreenstemmende Topo
grafiese kaart 1973 aangegee as “Karootjieskop", wat in die lid "Karoo-” 
dalk "n analogiese aanpassing is en wat in die lid “-tjies” die Afrikaanse 
diminutiefmorfeem sien.

KAROOTJIES(KOP) kyk KAROETIES!KOP)

KAROS(KLOOF) K 3119 DC

Opmeting 1960 “Karoskloof, dist. Calvinia, naam van ‘n kloof 38 myl [61 
km] suidsuidwes van dorp”.

'n Lang kloof wat soos ’n sytak uitloop in Wolfrivier. Die grondwoord is 
karos, letterlik 'n “velletjie” , by Nama kho- = “das Fell” (Rust 1960 
DNW 21), plus -ro- wat ’n dimutiefmorfeem is (vgl. AE 340). Die woord 
het in Afrikaans en S.A. Engels oorgegaan, spesifiek in die gebruik van ’n 
liggaamsbedekking uit 'n diervel berei, ook as kombers.

KARREE(LAAGTE) K 3321 CD

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3320 Ladismith “Karree Laagte” , plaas nr 
Lad. Q. 4-6, dist. Ladismith.

Ten noordooste van en aangrensend aan “Karree Laagte” is die plaas 
“Karree Kloof” nr 1914-64-4045, en aan sy oostekant grens die groep 
“Karree Kamma” nr Lad. Q. 6-3 en "Karree Kamma” nr Sw. Q. 9-22. 
Hierdie toponimiese groep is tussen die noordelike grens van Riversdale en 
die Swartbergbosreserwe; dit is moontlik dat hier sprake is van Hewitt se 
KAREEKAMMA (vgl. TH A** 652) en van Gordon se KAREE(KLOOF), 
vgl. TH A** 6. Indien wel, dan is ons nou in staat om die presiese ligging 
van die twee plekke vas te stel: die groep le op 3321 CD suid en suidoos 
van Vanwyksdorp. Hierdie vasstelling bring verder mee dat ons die beteke
nis van “Karree Laagte” kan poneer; “ Karree” hier sal dieselfde verwysing 
he as die eenderse komponente in die name “Kareekamma” en “Karee- 
(Moof)” , nl. na die Rhus sp.
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KARREE( RIVIER) K 3119 BC

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3118 Calvinia “Karree Rivier", plaas nr 
Clw. Q, 1-35. dist. Calvinia.

Afgaande op die klank sou ons geneig gewees het om die eerste lid van die 
naam, nl. “ Karree", in verband te bring met “kareeboom” , 'n Rhus sp. 
Op die genoemde kaart sien ons ’n rivier van oos na wes oor die plaas 
vloei en op "Zoet Water" by die Oorlogskloofrivier aansluit. Op die oor- 
eenstemmende Topografiese kaart 1968 is die rivier as nie-standhoudend 
aangegee en daar is ook sy naam aangegee: “Droeboom se Rivier” . Aan- 
gesien ons meermale die lid “Kar(r)ee” in plekname in die betekenis van 
“droog" teegekom het (vgl. KAREE(BERGE), 3021, KAREE(SPRUIT) 
3224, ens.), doen die moontlikheid horn voor dat die lid "Karree" hier ook 
in verband gebring moet word met “Droe-” , en wel op topografiese 
gronde.

KARREE!RIVIER) K 3322 BD/3323 AB

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3322 Oudtshoorn “Part of Karree Rivier", 
plaas nr Wlm. Q. 2-16; “Ptn. of Karree Rivier", plaas nr Wlm. O. 2-17.

Op die plaas "Part of Karree Rivier", dist. Willowmore, ontspring die 
“Droespruit" wat daarvandaan ooswaarts vloei en op die plaas Sans Souci 
in die Vandereys uitmond. Die toponimiese kerngroep "Droe(spruit)" en 
“Karree (Rivier)” laat die vermoede ontstaan dat hier weer 'n geval is 
waar “kar(r)ee" nie verband hou met ’n Rhus spesie nie (soos bv. KA- 
REEKAMMA, KAREE(KLOOF) ens., by TH A** 652-653), maar met 
“droe", “kaal" (kyk KAREE(BERGE) in TH A** 651 e.a.) vir die taal- 
kundige argumente. Indien juis, dan is “Droe(spruit)” ’n vertaling uit 
“Karree (Rivier)” , ’n verskynsel wat ons meermale teegekom het.

KARRE(HOUTERIVIER) K 3119 DD

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3118 Calvinia “Karrehoute Rivier” .

“Karrehoute Rivier” is plaas nr Clw. Q. 2-18, distrik Calvinia. Dit word 
aan die westekant begrens deur “Karrehoute Rivier Annexe” nr Civ. Q. 
29-12. Oor die twee plase, en oor “Paarde Kloof” nr Clw. Q. 2-19 wat aan 
beide in die noorde grens, loop die nie-standhoudende “Karreehoutrivier” , 
’n sytak van die “Boskloofrivier". Dit lyk asof die lid "Karre-” verstaan 
moet word as ons “Karee” , Nama !(k)are-, ’n Rhus spesie (Ponnighaus 
1931 6 34).

[! Areb]
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KARUBEAMS(BERGE) S 2317 BC/BB

Alexander JE 1837 EDIA 2 154 “The most distant mountain, a blue peak 
(Karubees or Roll Mount) was subsequently named...after...myself...” 

Hahn Th 1879 kaart “ ||Kharube ams Mt.” Kiepert 1893 kaart “ ||Karube 
Ams B.” Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Karubeams Bge.” En op ander 
kaarte soos op Kriegskarte t.o.v. die naam self.

Du Raan RA 1978 Dorpsingenieur Vraelys “ ||Karabe Ams is tregter- 
mond” .

Alexander se koordinate is ongeveer 2217/2218, maar dit slaan onteenseg- 
lik op dieselfde bergmassa, westelik van Rehoboth. Hy verklaar direk met 
“Roll Mount” , Hahn en sy volgelinge indirek met die tongklap || vooraan. 
Almal gee die grondwoord aan (meestal ontdaan van sy suigmedeklinker) 
as Kara-. “Roll” het natuurlik baie betekenissirkels, indien soos Duits 
“rollen” , dan by Rust word vir Nama aangegee o.a. “gari (walzen)” (1960 
DNW 50). Dit klink nie na die juiste woord vir die benodigde betekenis 
nie. Ook met dr Hahn se opgawe het ons probleme. Mens kan vir die 
eerste lid aan Nama 11kharu- = "Trichter" (Rust 1960 DNW 62) dink, soos 
mnr Du Raan gedoen het, en dit, met am-s = mond, verbind tot 'n naam 
“Tregtermond/bek” , bv. vir ’n komvormige opening in die bergreeks, wat 
dan as naam op die hele berg oorgegaan het. Onmoontlik is dit nie, mis- 
kien moet ons ons voorlopig tevrede stel met die opgawe van die feite 
waaroor ons tot hiertoe beskik.

[||Kharube-ams**]

KARUCHAS S 1918 AA

Hartmann 1904 kaart “karuchas” , en daarby “gr. Ft.” , d.i. groot fontein. 
Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Dit 

betekent ‘Verbygaan’, !garu is om verby te gaan” .

Karuchas nr 542 le in die distrik van Grootfontein, noord van die dorp, en 
naby Abenab. In dr Hartmann se tyd was dit 'n sterk fontein in kalkklip. 
Hy skryf dit sonder klapklanke. Vir die gegewe verklaring hierbo kyk vir 
die grondwoord Kr.-R. 1969 NW 93 en 228; die -s (fern, sing.) sal bepaal- 
delik die fontein aandui. Ons het nog twyfel. Die -cha- bv. laat dink aan ’n 
hoeveelheid, ’n oorvloed t.o.v. iets wat Kara- moet uitdruk, of aan ’n hoe- 
danigheid. In sy Aantekening hierby in 1979 het ook mnr Krenz FK Boer 
twyfel en skryf: “Karuchas = klipperig. By fonteine is kalkklippe ’n 
gewone verskynsel” . Miskien moet ons se dat die vraag nog oop is.

KARUP K 2520 AA

Opmeting 1955 “Karup, kop in distrik Gordonia, 237 myl [382 km] noord-
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noordwes [van Upington], 'n Ou naam, Hottentot. Daar is 'n klipgat 
wat soms water hou; Karup = 'Klipgat met water’. Informant is T. 
Mathys — hy ken die gebied goed". [En in n ander hand:] “Karup be
teken n ‘Pragtige boom’."

Opvattings loop uiteen. Te kies tussen Nama 11garu- = “Wasserbecken (im 
Fels)" (Rust 1960 DNW 72), en (na dit lyk) Nama aru- = die Albizzia an- 
thelminthica, vgl. ARUS in TH A* 222.

KA(STRAAT) K 2620 CD

Opmeting 1972 “Kastraat, dist. Gordonia, 35 km wesnoordwes van 
Askham. Gebiesdnaam. Kom van die boomnaam 'Kaboom'."

Ons verwys na KA(KOP) (wat in dieselfde graadvierkant-gedeelte le) vir 
die bespreking wat o.i. ook hier geld t.o.v. die betekenis. Die lid -straat in 
die naam het betrekking op die langgerekte dalvorm tussen twee gelyklo- 
pende duinruens.

KATEMBA-AUTSAUB S 1914 DA

Luiperth D 1977 Hoofraadslid Gesprek “Katemba is nie Nama nie, dit is 
Herero, maar Autsaub is Nama, dit beteken 'Bitter puts’."

Die tweede gedeelte van die naam is soos Nama au = bitter, plus tsau- = 
puts (Rust 1960 DNW 11 en 72 resp.), met lokativerende -b van die ml. 
ekv. Die gedeelte kom op kaarte ook voor as -Outsoub (Rynse spelling). 
Die eerste deel, Katemba-, beteken volgens Kohler O 1958 Heimatkal 99 
“ 1. kleiner Trog; 2. kleiner Wagen” ; waarskynlik het 2. oordragtelik ont- 
staan uit 1., uit (e)temba. Dit is plaas nr 210, grensend aan die dorpsgrond 
van Kamanjab, westelik.

[KATJIESBERG] kyk KADIES(BERG)

KAUKURUS S 2218 DA en DC

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “ Kaukurus” , sendingstasie (destyds). Die
selfde spelling op ander kaarte.

Opmeting s.j. “Kaukuruspforte” , poort, Gobabis.
PNK-SWA s.j. [1955] Diehl HK snr by blok Gobabis “ Kaukurus, |Khoa- 

|koros (?)” .
Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van 'Leonardville Gesprek “Kau

kurus, dit is mos Xau|goros. Dit beteken daar word elke dag op die-
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selfde plek gekak. Dit is ’n mishoop. |Goro is bymekaarmaak, soos 
kompos".

Oorspronklik was Kaukurus "n bron aan die Wit-Nossob. suidwestelik van 
Gobabis. Hierdie goeie waterplek was ook n kruispunt van paaie, op ’n 
tyd ’n sendingpos, toe die kern van ’n Farmgesellschaft. Op die SWA- 
reeks 1966 ruitsone 34K word dit aangegee as ’n plaaskompleks nr 79 met 
verskeie onderdele en derivate (bv. “Kaukurus-Ost”). Pastor Diehl gee ’n 
moontlike verklaring wat waarskynlik lyk, afgaande op die klankkompleks, 
maar mnr Hanse en sy span ken die groot plaas waar op ’n tyd met bees 
geboer en kaas gemaak is. Die grondgedagte word uitgedruk deur Nama 
xau- = “sein Bediirfnis verrichten. scheissen" (Kr.-R. 1969 NW 48, s.v. 
Rynse spelling xou-), denkbaar van diere wat daar kom drink het. Mnr 
Krenz FK 1979 Boer Aantekening se die naam laat horn eerder dink aan 
“ |kau = Wildebeest (Gnu), Ikurus = Leckstelle, Brakplek" (Rust I960 
DNW 28 spel die Namawoord vir “Gnu" as gaob, d.w.s. sonder klap voor- 
aan). Miskien moet ons ons laat lei deur die plaaslike mense wat self 
Namasprekend is. Die naam kom nie by Hahn 1879 kaart voor nie, maar is 
wel oud.

KAUS S 2617 BC (ou naam van Tafelberge)

Bam J jnr 1888 Quellen 4 54 “ !Kaus, der ostlich von =FKoies am !Han- 
+  am-Gebirge liegt".

Von Francois C 1894 kaart “Kaus” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk ‘'Kaus'\ 
bron, albei 2617 BC.

Von Francois gee die ligging aan as 26° 23' 17° 32'. Dit korreleer presies 
met die huidige plaas “Tafelberge” nr 66, oostelik van Bethanien en weste- 
lik van die Visrivier. Eerw. Bam se suigkonsonant vir hierdie plaas. tesaam 
met die identifikasie daarvan as die huidige Tafelberge, voer ons tot Nama 
!gao- = onder, en t.o.v. 'n berg, die hang of voet (Kr.-R. 1969 NW 9l). 
Die ou naam IKaus, met wisseling van k- en g- (TH A* 42) ook !Gau-s, 
staan klaarblyklik in ’n verband met die tafelberge daar, en die plaasnaam 
Tafelberge van vandag vertaal dan miskien die ou naam assosiatief.

[!Gaus**]

KAUSENKEI, KAUSENKAYE K 3324 DA/DC

Opmeting 1972 “Kausenkeirivier. Ou naam van 'n rivier 20 myl [32 km] 
wesnoordwes van Hankey. Uit Khoen. Dit is ’n baie ou naam, maar nie- 
mand kan met sekerheid se wat dit beteken en waar dit vandaan kom 
nie. Le op die plaas Kougapoort” .
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Die gegewens wat Opmeting se segsman vermeld, stem nie in alle opsigte 
ooreen met wat op S.A.-reeks 1973 skaal 1:50 000 vel 3324 DA Cambria 
ingeteken is nie. Die rivier het dieselfde naam as die plaas en het sy oor
sprong op die plaas (nie op “Couga Poort” nie). Die spelling verskil soms. 
So word dit gespel “Kaus en Kaye” op 'n kaart skaal 1:50 000 van 1956, 
maar die gebruiklike inskrywing is as een woord, en die slotdeel as -kei. 
Oor die betekenis ontvang ons geen ander hulp nie as die feit dat die plaas 
en rivier suidwestelik van die Groot Winterhoekberge le, in n gebied wat 
bekend is as ’n koue streek (met seifs 'n “Ysrivier” in die omgewing), en 
dat “koud” in Ou-Kaaps met twee aansluitende woorde uitgedruk word. 
Die een woord is =F(k)au by Wuras, of =t=(k)ausa by Engelbrecht. albei 
woorde vir Korana, vgl. HOTT 355-6. Hulle stem ooreen met die eerste 
lid van die plaasnaam. In Nama beteken die woord (gespel =f=ao-) eintlik 
nattigheid, koelte, ryp (Kr.-R. 1969 NW 34). Die ander woord, deur De 
Flacourt 1655 opgeteken vir die dialek by Saldanhabaai, stem ooreen met 
Nama !khai = “koud”. dit is met die tweede deel van die naam. Kausen- 
kei is dus ongeveer “Rypkoud” , “Kwaaikoud”, en slaan op die winter- 
koue. Of die naam “Winterhoekberge" heeltemal oorspronklik is of dalk 
skatpligtig is aan Khoekhoens, kan ons hoegenaamd nie bepaal nie.

KAWAAS K 2819 DB

Topografiese reeks 1973 vel 2818 Warmbad “Kawaas".

“Kawaas" is die naam van 'n nie-standhoudende rivier wat noordwaarts 
oor die plaas Narries nr 7 loop en by die Oranjerivier aansluit. Wes daar- 
van en naby die wesgrens van Narries is "Rooiberg” . “Rooi” is in Nama 
|awa, en in Ou-Kaaps is dit opgeteken as o.a. kaba, kx'awa (HOTT 432) 
wat klankmatig goed ooreenstem met die lid Kawa- van Kawaas. Dit lyk 
dan geografies sowel as taalkundig moontlik dat daar 'n verband tussen die 
name Rooi(berg) en Kawa(as) kan wees. Oor die lid -as van Kawaas is ons 
minder seker; dalk is dit soos Nama a-s = “Loch" (Kr.-R. 1969 NW 2). 
Die slot -s fern. sing, dui gewoonlik ’n bron of fontein aan en vir die aan- 
duiding van ‘n rivier of loop sou ons die ml. ekv. -b verwag het.

KAWAB S 2115 BC

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Kawap” , en op ander kaarte, soms, soos 
op DSWA 1911 Blatt 15 Swakopmund-Omaruru, met byvoeging 
“-West” en “-Ost” .

Traupe D 1976 Hausfrau Fragenbogen “Kawab. Bezirk Omaruru. Offenes 
Wasser im Omaruru-Rivier. ‘Ich kam und sah’, sagte ein Damara, ist 
die Bedeutung. Es ist eine bestimmte Stelle im Omaruru-Rivier. Man
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kommt aus den Bergen in ein grimes Tal, das Omaruru-Rivier, ein flies- 
sender Bach, am Ufer grimes Queckgras, ein wunderlicher Anblick... 
Auskunft von zwei alten Damaras aus dem Kawag-Okambahe-Reser- 
vat” .

Die plaas nr 117 le oos van die Rynse sendingstasie op Okombahe en aan 
die Omaruru. Krenz FK 1979 Boer Aantekening vra of die betekenis nie 
eerder moet wees “Er kam und roch” , by Nama “ !kawa = wittern, riechen 
(Wasser, Feuchtigkeit)” , dieselfde woord met dieselfde betekenis ook by 
o.a. Rust 1960 DNW 74. Die “Plek ( -b) waar water geruik (!kawa-) 
word” lyk baie aanneemlik vir 'n vloeiende bekie in hierdie dorre streke 
met gewoonlik waterlose riviere.

KAYAS S 2518 DD

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Dit is mos 
‘Grootgat’, Kai-as, hy is daar op daardie plaas” .

Kayas is plaas nr 185 noordwes van Koes, daar naby, aan die onder- 
vraagdes bekend. Soos Nama kai = groot, en a- = “das Loch" (Rust 1960 
DNW 39). plus fern. sing, -s wat ook bronname aandui, soos hier, en pan
name.

[Kai-as]

KEBOES, KABOES K 2821 CA (ook die ou naam van Kanoneiland)

Afdelingsraad Kenhardt kaart 1895 “Keboes” . Veillet s.j. kaart “Keboes” . 
Dieselfde opgawes op ander kaarte behalwe dat Van Vreeden 1961 Oor- 
sprong aanhaal “ ‘Keboes” , en Topografiese reeks 1975 vel 2820 Uping- 
ton gee “Kaboes” .

Ons het geen verklaring erens gevind nie. Dr Van Vreeden meen die naam 
is “’n verdraaiing van die oorspronklike naam; die samestelling is onduide- 
lik” (1961 Oorsprong 370). Keboes is plaas Ken. Q. 1-36, d.w.s. dit is be- 
paald redelik oud, aangesien die naam al ingeskryf is in folio 1. 'n Wissel- 
uitspraak is “Kaboes” . Keboes le aan die linkeroewer van die Oranjeri- 
vier, 32 km suidwestelik van Upington, en regoor Kanoneiland.

Dit open ’n boeiende verklaringsmoontlikheid.
’n Kanon en ’n kruitgeweer of snaphaan is ’n soort wapen wat die ou 

Khoekhoen nie geken het nie. Met hulle kennismaking daarmee het hulle 
daarvoor ’n eie naam gemaak. In 1655, drie jaar na Van Riebeeck se lan
ding, teken De Flacourt daarvoor op: “cabou, mousquet” , en wisselvorme 
kom herhaaldelik voor, so by Witsen 1691 “k’habou”. Barrow 1797 het "n 
hele storie oor die “kaboo”. Voor die k- is ’n harde tongslag aangegee
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(“The ka is thrown out with a strong palatial stroke of the tongue, in imi
tation of the sound given by the stroke of the flint against the cover of the 
pan, and with outstretched lips, a full mouth, and prolonged sound, the 
boo sends forth the report” , volgens Barrow 1797). Vir ’n kanon is die
selfde woord gebruik as vir die pangeweer, of anders word die kanon 
genoem ’n “groot-pangeweer” , in Ou-Kaaps bv. by Witsen 1691 “kaey 
k’habou” (soos Nama met kai-!(k)awu-.) Vir meer besonderhede oor ou 
vindplase vgl. HOTT 276 en 330.

Hierdie ou naam vir ’n pangeweer/kanon leef nog voort in Nama as !awu-, 
d.w.s. die velere k- het nou weggeval, soos met so baie Ou-Kaapse woorde 
in Nama gebeur het (kyk 5 C 1 of hi. 44 in TH A*). In die vorige eeu is 
dit vir Kora opgeteken as Ikabu- (ook die wisseling -w- en -b- is baie 
gewoon).

Ons noem terloops nog ’n ander ou naam vir grofgeskut in Ou-Kaaps, 
opgeteken o.a. deur Kolbe 1708, nl. ‘pu makum goeds” , verstaan: goed 
wat poe! maak, waar ons in poe (Kolbe het in Duits geskryf en daarom het 
hy dit gespel: pu) dieselfde nabootsing van die ontploffingsgeluid kry as in 
die -boe- van kaboe-.

Die naam van Kanoneiland het stories met baie variante waarvan ons een 
aanhaal uit Sesa 1972 6 292. Dit voer ons ‘n voile eeu terug in die tyd. 
“According to tradition the name originated at the time of the punitive ex
peditions against the Korana freebooters. In Oct. 1878 the Cape Artillery 
Corps, commanded by Col. Zachary Bayly and assisted by a burgher com
mando and the police, pursued the stock thieves till they reached their 
island stronghold. It is said that six Koranas made a ‘canon’ from the trunk 
of a large aloe to beat off their assailants. They loaded this home-made 
cannon with powder and shot, aimed it at their pursuers, and discharged it 
by means of a torch. When the smoke cleared, six men were found lying 
alongside it” .

Volgens mnr A.K. Cornelissen ons in ’n gesprek in 1977 meegedeel het, 
sou die Koranakaptein sy mense aangemoedig het met die woorde: 
“Manne, as dit hier so lyk, dink net hoe dit daar moet lyk waar die koeel 
geval het” . Om saam te vat: vir ons lyk dit of die volgende voorstelling in 
sy hoofsake met die feite versoenbaar kan wees.

Kanoneiland het sy naam gekry van ’n gebeurtenis of twee wat ’n eeu 
gelede afgespeel is en waarby 'n kanon of kanonne betrokke was. Een van 
die partye was die Khoekhoensprekende Koranas, by name hulle wat 
onder kaptein Klaas Lukas gestaan het. Die kanon, trouens alle grofge
skut, was in hulle taal van destyds bekend as !kaboe-s, ook uitgespreek 
!keboe-s, net soos bv. naas kanon ook gehoor word kenon. Hulle het die 
eiland na aanleiding van die gebeurtenis genoem Ka- of Keboes(eiland), sy 
Korananaam. Maar die eiland het ten slotte die Afrikaanse vorm daarvan
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gekry en behou. Die Korananaam is egter bewaar vir ’n plek op die aan- 
grensende oewergebied, op die Topografiese kaart van 1975 ingeskryf as 
“Kaboes” , en vir die plaas Keboes wat nog aan die Oranjerivier grens, en 
voor sy onderverdeling (toe “Blauws Kop" nr Ken. Q. 1-14 los daarvan 
geword het), ook aan Kanoneiland gegrens het. Keboes beteken dan "Ka- 
nonplek”, ’n naam wat op die belendende plaas oorgegaan het, en wel van 
die eiland af wat vandag nie meer sy ou Korananaam dra nie, maar wel die 
Afrikaanse ekwiwalent daarvan.

As Kanttekening skryf Krenz FK 1979 Boer nog by “Nama: lappus = 
Gewehr, auch lapboes. Bei Daman war es in alter Zeit ‘Bau-!kuis’.” 

Mnr AK Cornelissen se manuskrip oor Plekname van Upington bevat 
die volgende interessante stukkie plekgeskiedenis. “Dis belangrik om te 
weet dat die eerste sendingkerk langs die Oranjerivier op Keboes gebou 
is”

[lAwus]

KEI K 3324 CC

Survey 1956 “Kei. old name of a gorge [on farm Joubertskraal], 37 miles 
[60 km] north west of Humansdorp. Name derived from Hottentot. 
Origin unknown".

Selfs op S.A.-reeks 1969 skaal 1:50 000 (vel 3324 CC Witelsbos) kom die 
kloofnaam nie voor nie. Dit is gelee op Joubertskraal, suid van die Bavi- 
aans- en suidwestelik van die Groot Winterhoekberge. Gelet op die feit 
dat hierdie berggebied in die winter baie koud kan wees, soos ook die 
naam Winterhoekberge suggereer, ag ons dit heel waarskynlik dat hierdie 
kloofnaam Kei gelyk te stel is aan Nama !kei [Ikhaij = koud (Rust 1960 
DNW 34). So ongeveer “Kouekloof/Winterkloof".

KEIBEB S 1818 CD

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek 
“Keibeb, dit is eintlik |Khaibeb. wat ons se ’n geskenk".

Keibeb is plaas nr 287, noordoostelik van Grootfontein, na aan die dis- 
triksgrens, gelee in pannetjiesveld. Ons informante gaan uit van Nama 
|khai-b = “Geschenk” (Rust 1960 DNW 26); die -be- is 'n lokatiefmor- 
feem wat hier bepaaldelik manlik gerig is ( -b).

KEIKARIEStEILAND) K 2820 DA

Opmeting 1966 “Keikarieseiland,_ 27 myl [43 km] wes van Keimoes. Ou 
naam, bekend aan verskillende mense".
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Die eiland le omtrent 12 km suidoostelik van Augrabies-waterval af en in 
die noordelike stroomverdeling met Paardeneiland tussenin, vgl. SA-reeks 
1972 vel 2820 DA Marchand skaal 1:50 000. Die lid Kei- is soos Nama kai 
= groot, en -karies- waarskynlik soos Nama =t= kari-s = “der Wirbel, Stru
del (im Wasser)’’ (Kr.-R. 1969 NW 232), die “Groot stroomversnelling” .

KEIKEIS S 2619 CB

Von Francois 1894 kaart “Keikeis” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Kei- 
keis” .

Albei gee die naam van ’n pan, eintlik panne. Hulle word gesitueer op die 
plaas “Schwarzbrunn” nr 238, grensend aan “Salztal” 239. Die ou Khoe
khoense naam het in onbruik geraak. Dit lyk of die betekenis verband hou 
met Nama =t= kei [ =t= khai] = "gliinzen, ergliinzen” (Kr.-R. 1969 NW 236), 
waarvan +khai-=t=khai-s die gei'ntensiveerde vorm is (met die -s van die 
vr. ekv. as aanduiding dat dit hier ’n pannaam is). Die glinstering kom 
vanwee die skittering van die sontrale wat deur die afsetting van die sout- 
neerslag weerkaats word. Salztal is op die Kriegskarte nog ingeskryf as 
“Zoutpiits” . Die panne is gelee in die distrik Keetmanshoop, noordweste- 
lik van Aroab.

[ =f= Khai =t= khais]

+ KEISIE- OF KIESIE(RIVIER) K 3320 CC

Opmeting 1953 “Kiesierivier, naam deur vroeer geslagte gebruik, vir ’n 
rivier wat deur die dorpsgebied van Montagu loop. Naam vermoedelik 
Hottentot of Boesman. Word ook uitgespreek Keisie, nadruk op Kei-. 
Volgens navrae wat ek gedoen het, blyk dit dat geen sekerheid oor die 
betekenis van die naam bestaan nie. Volgens sommige ingesetenes bete
ken dit ‘Jong meisie', volgens ander weer ‘Blink water’.” Inligting ver- 
strek deur landdros J. Greunen.

Die rivier vloei aan die noordelike hange van die Langeberge eers oos- 
waarts en buig dan suidwaarts om aan die suidwestelike kant van Montagu 
verenig te raak met die Kingnarivier. Onder die nuwe naam van Kog- 
manskloof(rivier) vloei hulle na die Breederivier toe as ’n sytak van horn. 
Albei uitsprake is blykbaar oudr ojrdie"Afdelingskaart van Montagu 1890 
is die riviernaam ingeskryf as “Keisies” , die bergnaam as “Kiezes Berg” . 
Die naam is onder die inskrywing KEISIE(BERG)... reeds bespreek in TH 
A** 687-8 en die betekenis op grond van mededeling van RJ Gordon 
gegee as “Lelike(rivier)” , ’n verklaring wat ons op gesag van Gordon aan- 
vaar het. Die verklarings wat hierbo ter plaatse ingewin is, doen dus grap- 
pig aan.
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KEISKIE, KEISKIE(BERGE), KEISKIE(RIVIER) K 3119 DB

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3118 Calvinia “Keiskie” , “Annex Keiskie” , 
“Keiskierivier", “Keiskieberge”.

“Keiskie" is plaas nr Clw. Q. 2-29, distrik Calvinia. Ten weste daarvan is 
“Annex Keiskie” nr Civ. Q. 31-3 en "Annex Keiskie” nr 1919-41-2599. 
Hierdie plase le aan die “Keiskieberge” suidwes van Calvinia. Aan die 
oostelike hange van die Keiskieberge ontspring die “Keiskierivier” , n 
westelike sytak van die Oorlogskloofrivier. Op die ooreenstemmende 
Topografiese kaart 1968 kom ook nog die name “Onder-Keiskie” , "Keis
kie se Poort” en “Keiskie se Hoek” voor. Omdat die fonologie van 
Khoekhoens nie 'n sk- anlautend toelaat nie, weet ons dat die woordver- 
deling Keis-kie fnoet wees en nie “Kei-skie" kan wees nie. Op die 1:50 000 
Topografiese reeks 1964 vel 3119 DB Keiskie sien ons net suid van die 
bron van “Keiskie se Hoek" die spits “Sandkop". Aan die noordpunt van 
die Keiskieberge, net noord van die grens van die plaas “Keiskie” , is daar 
nog ’n “Sandkop”. “Keiskie” le dus tussen die twee Sandkoppe. Die Keis- 
kie-kompleks en die Sandkoppe vorm topografies 'n eenheid, ons meen 
daar is ook 'n taalkundige verband. Dan is die eerste lid van die Khoe
khoense naam, nl. “Keis-” , soos Nama 11kei- [11khae-] = “(rivier)sand” 
(Kr.-R. 1969 NW 220), en die lid -kie miskien soos Nama |(k)ui- = “klip” , 
“berg” (HOTT 340), hier "kop”. Indien juis, het ons weer die verskynsel 
dat die Afrikaanse komponent van ’n toponimiese kerngroep die Khoe
khoense komponent vertaal. Die verklaring word gesteun deur die feit dat 
daar in die omgewing nog ander plekname is wat “Sand" as komponent 
het, vgl. Leistner & Morris 1976 Annals 433.

KENAGES S 2618 DA

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Daardie is die 
plaas van mnr Badenhorst. Dit is seker (Kinaxas, die plek met baie 
dubbeltjies” .

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “ Dit lyk na IGainaxas, dan is dit iets van lekkerplek...lekkergat” .

Kenages, ook so ingeskryf op DSWA-reeks 1912 Blatt 25 Keetmanshoop, 
is plaas nr 62, distrik Keetmanshoop, oossuidoos van die dorp. Die slotlid 
is -ges, nie -xa-s nie, soos die segsliede aanneem. O.i. is die vraag nog 
oop.

+ KERETE(BERG) K 3119 DA

In TH A** 694-695 het ons Gordon se verklaring van “Kereteberg of
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Roep Niet” aangegee en dit taalkundig gemotiveer. Vir hierdie verklaring 
vind ons nou ook topografiese steun. Op die Topo-kadastrale reeks 1966 
vel 3118 Calvinia word die naam van die reeks aangegee as "Roep My Nie 
Berge” . Volgens die ooreenstemmende Topografiese kaart 1968 is “Rebu- 
nieberg” die noordelike Spits daarvan. Daar sal onthou word dat “Rebu- 
nie” beskou is as ’n klanknabootsing van “Roep jou nie". Dit is 'n interes- 
sante geval waar ’n bekende woordgroep tot 'n onbekende naam verander 
word - 'n soort van tru-volksetimologie.

[KERSBOS1 kyk NOHEEF

[KERSBOSCHFONTEIN] kyk NOHEEP

KEUNA, -(RIVIER), KEIJNAS(KOP) K 3223 BC

Opmeting 1954 “Keunarivier, distrik Aberdeen. Rivier 28 myl [45 km] 
wesnoordwes. Ou naam. Aksent op die -na- van Keuna-. Die hele 
gebied waardeur die rivier loop, is begroei met ’n brakbos of brakslaai 
wat genoem word ‘kanna’, met gevolg dat later as na hierdie area 
verwys word, gepraat was as die ‘Kanna’, wat in die volksmond later 
verander is na ‘Keunna’. Die rivier wat hierdeur vloei, word nou 
genoem die Keunnarivier. Gelee op plaas Tafel Kop Ab 1-17. Inligting 
van ou inwoners van die distrik verkry”.

Keuna is die naam van plaas nr GR. Q. 13-54 ’n naam wat gedra word ook 
deur “ Keunarivier” , 'n sytak van die Kariegarivier, en verder nog deur 
“Keunaskop” . Keunaskop le nou op die plaas “Tafel Kop” nr Ab. 1-17, 
maar Tafelkop is wel afgesny van die vroeer groter Keuna, sodat Keunas
kop waarskynlik (so meen ons) op Keuna gele het. Die spelling is gegee 
volgens die Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3222 Beaufort-Wes. Op later 
kaarte word die ou gevestigde spelling aangegee as “Kunnawater” en “Ku- 
naskop” . Op hierdie kop is landmetersbaken nr 39. Die verklaring wat 
hierbo gegee is, oortuig ons glad nie. Dit is moeilik om te glo dat die be
kende “ganna” sonder rede gaan verander na die onbekende keuna of 
kunna.

KGABIEKIES K 2818 DD (ou naam van Hoogoor, Hoogoorberg)

Opmeting 1950 “Hoogoorberg, dist. Gordonia, 27 myl [43 km] oossuidoos 
van Abbasas, suidwal van Oranjerivier, 11 myl [18 km] oos van Good- 
house. Naam is oud. Naam van ’n berg. Korannanaam is ‘Kgabiekies’, 
en beteken ‘Twee hoe koppe wat staan soos ore’. Gelee op die plaas 
Hoog-oor” . Inligting van MJ Oosthuizen, Kakamas” .
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Ons het die ou naam nog nie op ou beskikbare kaarte teegekom nie. Op 
die sensuskaart van 1891 is vir hierdie orngewing geen naam ingevul nie. 
Trouens, die kaart van 1891 is hier erg “foutief” , veral wat betref die loop 
van die Oranjerivier. Die beginpunt van die huidige naam is die berg. Die 
twee “ore” kan goed uitgemaak word op die Topografiese reeks 1973 skaal 
1:50 000 vel 2818 DD Kambreek. Die plaasnaam Hoogoor nr 37 is dan van 
die bergnaam Hoogoorberg afgelei. Die name Hoogoor en Hoogoorberg 
het ’n vorm wat ’n ander afleiding laat vermoed, veral t.o.v. die lid “oor” 
wat nie (soos ons eers gedink het) ’n bywoord is nie, maar ’n s.nw. nl. vir 
die liggaamsdeel. “Oor” word in Nama en Kora met twee verskillende 
woorde weergegee: ||nou- vir die hoororgaan, en =t=gai- vir die buite-oor, 
die sigbare orgaan, lg. in Kora =t=kx’ai (Meinhof). Die twee hoe bergdele 
lyk dan soos twee ore, of oorskelpe, in ongelede vorm soos die lid Kga- 
(Kora =t=kx'ai-). Die -bie- is wel die gewone lokatiewe suffiks, die res mis- 
kien ’n verafrikaansing. Hoe ook al, dit is duidelik dat Hoogoorberg ’n 
vertaling en in sy slotdeel 'n aanpassing is van -n inlandse naam wat solank 
in omloop gebly het dat dit nog in 1950 opgeteken kon word.

+ KHABUS S 2618 AC

Budack KFR 1979 Brief “Khabus:... ek het verneem dat die pleknaam met 
|khabus = sandaal in verband gebring word” .

Ons het die geval bespreek in TH A** 2618 waar die eienaar die naam 
verbind het met Nama !(kh)awus = gewere, en dit geskiedkundig gemoti- 
veer het. Dr Budack knoop die naam vas aan Nama (khabus = sandaal 
(Kroenlein 1889 Wortschatz 193). Die ou kaarte gee die naam met ’n mate 
van speling. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk het “Gabis (Gawus)” , en 
daarby nog ’n “Gawus R.” wat nie meer op ons kaarte voorkom nie. 
DSWA-reeks 1912 Blatt 25 Keetmanshoop het ’n “F(arm) Kabus” en 
daarby ’n “T(elegraph) Gabus” . Die wisseling k- en g- is gewoon, ook die 
-b- en die -w-. Die variante help ons nie om ’n keuse te maak tussen 
“geweer” en “sandaal” nie. [Ons mensliewenheid verkies die “sandaal” bo 
die ander!]

[(Khabus]

KHAEKHUWIS S 2218 CD (Namanaam van Sandpan)

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “Sandpan word deur ons 
genoem ||Khae!khuwis” .

Sandpan is plaas nr 43, distrik Gobabis, suidwes van die dorp en wes van 
die Swartnossob. In antwoord op ons vraag of daar vandag plase is wat 
vroeer Namaname gedra het wat nou vertaal is, is ook hierdie geval
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genoem. ||Khae-= sand, en !khuwi- = “Vley (flache Gemaldemulde, in 
der Regenzeit durch zulaufendes Wasser gefiillt)'’ (Kr.-R. 1969 NW 258), 
m.a.w. ook ’n pan. Sandpan is die Afrikaanse vorm van Khaekhuwis.

[||Khae!khuwis**]

KHAISENNAMIS S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldvverk. “ ||Khaisen Namis, ’n 
Inaraveld in die ou bedding van die IKhuiseb. ||Khaisen is die naam van 
'n liniegroep (grootfamilie) van die Topnaarstam wat die eienaars van 
hierdie Inaraveld is. Vir Namis vgl. ANIMANNAMIS in hierdie deel” .

KHANUS S [2115] (alternatiewe naam vir Omaruruberg)

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ +  Khanus = Omaruru
berg (Friedrich lAuxab, 'n (Gowanib van Okombahe)” .

Fr. lAuxab is die segsman. Moontlik is die naam te verbind met Nama 
+  khanu = “glatt, ausrutschen" (Kr.-R. 1969 NW 231), wat gerasionaliseer 
kan word, bv. dat die rots(e) glad of glyerig is. Ons neem aan dat die berg 
by die dorp Omaruru le; ons kaarte toon dit nie aan nie.

KHANUS S [2616]

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ =t=Khanus: ‘Gladde/ 
(ronde) berg, Glyplek’, fontein in berge noord [van Aus]” .

Die informante van mnr Haacke is hier menere David Roman en Dirk 
Tipod. Die grondwoord is +khanu = “glatt, glitschen, ausrutschen” (Kr.- 
R. 1969 NW 231). Die graadvierkant is die van Aus.

KHARAXAS S 2318 BD (ou naam van Mackenzie)

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ =b Kharaxas of |Kha- 
raxas; Otto Swart [die informant] was nie seker van die ou naam van 
plaas McKenzie by Leonardville nie” .

Dit gaan oor die ou naam van plaas Mackenzie nr 19 aan die oostelike 
oewer van die Nossob. Die segsman is onseker oor die suigklap vooraan, is 
dit die 4= of die |? Dit bepaal die betekenis. Ons waag :n opinie. SWA- 
reeks 1976 vel 2318 BD Kameelpan skaal 1:50 000 gee die buurplaas aan 
die oostelike grens van Mackenzie aan as “Morester” nr 638. Morester was 
waarskynlik nog Hinterland van Mackenzie, oftewel van die ou Kharaxas, 
en dit buig die gedagte na Nama =bkarakha = “die beiden Hodensacke;
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die sog. ‘Kapschen Wolken' am siidl. Sternhimmel” (Kr.-R. 1969 NW 
231). TKhara- is die teelbal. en die uitgang -kha is die uitgang van die 
dualis ml. 3de pers., sodat =t=kharakha sal beteken “Twee (of: albei die) 
teelballe” , wat as beeld oorgedra word op die sterkonstellasie.

KHARIKAITSAUB S 2218 DD (ou naam van Blumenau)

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “Daar is die plaas Keitzaub, 
dit beteken Grootputs. Dit is die plaas van mnr Nortje. Dan is daar 
+  Khari-Kaitsaub, dit is Klein-Grootputs. Dit le anderkant Keitzaub. 
Die TKhari-Kaitsaub, die noem die Blankes nou Blumenau. Dit is die 
plaas van mnr Van Zyl” .

Die kompleks le suid van Gobabis, en aan die Swart-Nossobrivier. Volgens 
die SWA-reeks 1965 ruitsone 34K. Gobabis is die toestand soos volg: Keit
zaub. plaas nr 68, daarop die standhoudende Springbokpan, grens noorde- 
lik aan Klein Keitsaub nr 59 (nou gespel met -ts- vir tsaub. nie ook -tz- 
nie). Albei le aan die oostelike oewer van die Swart-Nossob. Aan die 
westelike oewer, oorkant hierdie twee genoemde plase 59 en 68, le Blume
nau 58. Reeds bespreek in TH A** 693 is KEITZAUB (soos Nama kai = 
groot, en tsau-b = puts). Die suidelik daaraan belendende plaas “Klein 
Keitsaub” (letterlik: Klein-groot-puts) is ook daar genoem. Die eerste deel 
van die hibridiese naam. nl. die element Klein-, is klaarblyklik in teenstel- 
ling met die "groot puts” , en omdat die begrip “groot” uitgedruk is met 'n 
Namawoord, sal die kontrasterende “klein" oorspronklik ook wel Nama 
gewees het, d.w.s. die naam was dan =t= Kharitsaub = Kleinputs. “Klein 
Keitsaub” wys daarop dat die term Keitzaub al 'n vaste eenheid geword 
het, en dat die lid Kei- die benoemers nie meer aangespreek het as beteke- 
nende “groot” nie, en daaronr eers kon die onlogiese kontbinasie in die 
letterlike betekenis ontstaan, nl. van “Kleingrootputs” . Anders gestel, die 
kontras was aanvanklik “Keitzaub” aan die oostelike oewer, en +  Khari
tsaub aan die westelike oewer. Keitzaub het by onderverdeling geword 
Keitzaub en Klein Keitsaub (nrs 68 en 59), en +Khari-tsaub (nr 58) het 'n 
ander naam gekry, Blumenau nr 58. Nama Tkhari = klein, tsau-b, soos 
gese, = puts, die geheel “Kleinputs” .

[=t=Kharikaetsaub**]

KHEIS [K 2818 DD]

Engelbrecht WCE 1978 Predikant Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Dit 
is 'n Hottentotnaam wat Sand beteken en word ook as Sanddrif of Dryf- 
sand bekend. Word uitgespreek soos in Xosa Chais".
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Dan soos Nama 11kae- [||khae-] = “Sand (Flusssand, Bausand” (Rust 1960 
DNW 51). Op die Topokadastrale reeks 1:250 000 kom die naam nie as 
plaasnaam voor nie. Daar is wel ’n Kheisberg op 2818 DD, daarvan is die 
liggingaanduiding vir hierdie plaas oorgeneem. In TH A** 701 het ons op 
gesag van 'n ander informant die verklaring van KHEIS(BERG) aangegee 
as “Pofadder” . In die lig van ds. Engelbrecht se mededeling dat die plaas 
ook bekend word as Sanddrif of Dryfsand, sowel as op taalkundige 
gronde, kan die verklaring van die plaasnaam Kheis as “Sanddrif” of 
“Dryfsand" moontlik die juiste wees.

+ KHEIS K 2822 CC

In TH A** 701 het ons aan die hand van dr. Van Vreeden 1961 Oorsprong 
373 se verklaring van Kheis as 11eis [11ais] = “werf, woonplek” die moont- 
likheid genoem van ’n verband met !keis [!khais] = “plek” . Op topogra
fiese gronde doen 'n ander moontlikheid horn ook voor. Op die Topo-ka- 
dastrale reeks 1962 vel 2822 Postmasburg word “Kheis” aangegee as plaas 
nr Hay. Q. 22-18, sowat 10 km van Groblershoop. Dit is gelee net noord 
van die elmboog daar van die Oranjerivier en grens daaraan. Aan sy 
noordwestekant word Kheis vir sy voile lengte begrens deur “Rooisand” nr 
Gor. Q. 3-39. “Sand" is in Nama 11kae- [11khae-] (Rust 1960 DNW 51) wat 
klankmatig goed ooreenstem met die naam Kheis. Die slot -s van Kheis is 
die genusteken van die fern. sing. Taalkundig en topografies is 'n verband 
tussen Kheis en (Rooi)sand dus moontlik.

+ KHEIS(BERG) K 2818 DD

In TH A** 701 het ons die naam op grond van die verklaring van Pienaar 
JD 1974 Boer Brief in verband gebring met Nama !gei[!gai-] = pofadder. 
Op topografiese gronde doen ’n ander moontlikheid horn ook voor. Die 
oostelike deel van “Kheisberg” le volgens vel 2818 Warmbad van die reeks 
1:250 000 1973 op die plaas “Kambreek and Zand Fontein” . “Sand” is in 
Nama 11kae- [11khae-] (Rust 1960 DNW 51) wat klankmatig met die lid 
Khei- van Kheisberg kan ooreenstem, vir plekname met Kei- vir Kae- vgl. 
KEI en KEISEAB in TH A** resp. 677 en 687. Die slot -s lokativeeer hier 
’n bron of fontein. Topografies en taalkundig kan Kheis- ooreenstem met 
Sandfontein, dan is “Zand Fontein” en die daaropgelee “Zandfontein” 
moontlik regstreekse vertalings van Kheis-. Die berg sal sy naam dan ook 
van die (belangrike) fontein geneem het, soos afgelei kan word van die -s- 
in Kheisberg. Kheisberg beteken dan letterlik “Sandfonteinberg” .

KHOABENDUS S 1914 BC

Hartmann 1904 kaart “Otjovasandu (IKhoabendus)” . DSWA-reeks 1911
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Blatt 10 Franzfontein "Otjowasandu (Choabendus)” . SWA-reeks 1970 
vel 1914 Kamanjab "Khoabendes” [slot hier as -d-e-s] vir plaas nr 645, 
en noordelik aangrensend “Otjovazandu”, plaas nr 644.

Luiperth D 1977 Hoofraadslid Gesprek "Dit is +  Khoabendus. =t=Khoa is 
‘olifant’, -bendus is ’n plek waar hulle baie versamel is’, die ‘Versamel- 
plek van die olifante’.”

Die plase Khoabendus en Otjovazandu le noordwes van Kamanjab, in die 
distrik Outjo. Inskrywings op ou kaarte wek die indruk dat die ou uitspan- 
ning by die bron twee name gehad het, die een Herero, die ander Khoe
khoen, en dat die Hereronaam voorrang gehad het. Vandag is albei die ge- 
lykwaardige name vir aangrensende plase. Hoofraadslid Luiperth verbind 
die eerste deel van die Khoekhoense naam met =t=khoa- = olifant, maar 
daarin wyk sy suigkonsoant af van die wat dr Hartmann gehoor het, en 
daarom is sy verklaring onder verdenking. Die Hereronaam beteken “Platz 
der Knaben” , op gesag van prof. Kohler 1958 in Afrikanischer Heimatka- 
lender 104. As ons hierdie verklaring wil toepas op die Khoekhoense 
naam, dan sal mens vanself dink aan |goa-b = "Junge” (Rust 1960 DNW 
33), maar dan is dit weer ’n ander suigkonsonant as by Hartmann. Die ver
klaring ontwyk ons nog.

KHOANAS S 2417 CC (ou naam van Breckhorn)

Hahn Th 1879 kaart “Khoa-| |nas” , op 2416 DD, suidoos van Namseb, aan
die Hudub.

Op Sprigade-Moisel 1904 Kriegskarte verskyn die naam as "Breckhorn”, 
daarnaas soms as “Brekhorn” , bv. op DSWA-reeks 1910 Blatt 20 Malta- 
hohe, maar op die jonger kaarte lees ons vir plaas nr 38 oos van Malta- 
hohe en in daardie distrik “Breckhorn". Die lid “Bre(c)k-” is nie, soos die 
lid “-horn” , in Hoogduits nie. Waarskynlik is dit 'n Duitse aanpassing van 
die Afrikaanse naam van die Namasprekers, nl. van "Breekhoring” . Hier- 
van gee dr Hahn die Khoekhoense naam. Daaruit moet ons wel aflei dat 
dit die oudste naam is, en ook dat die Afrikaanse vorm in Hahn se tyd nog 
onbekend was of baie min gehoor was. Die Afrikaanse vorm het die ou 
naam dan verdring, hoewel hy tot op sekere hoogte in sy spelling verduits 
is. Nama khoa = “zerbrechen”, en 11na-b = "Horn” (Rust 1960 DNW 12 
en 32 resp.) Die naamgewende insident is vandag vir ons onbekend. Die 
effense miswysings van Hahn maak die situering nogtans nie moeilik nie.

KHOANDABIS kyk + GOBABIS en HOANTABIS

KHOANTSAS kvk CHOANTSAS
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KHOBAB S 2516 AB

Hahn Th 1879 kaart “ IKhobab” op 25° IT 16° 29', "n waterplek.

Ons vind hierdie naam nie terug op die Kriegskarte 1904 of op ander 
kaarte nie. Volgens Hahn se situering op sy eie kaart le die fontein bokant 
die Garubberge en suidwestelik van die Grootfontein wat wes van Gibeon 
voorkom. Die naam, met die gegewe suigklappe, beteken moontlik soos 
Nama “ Ikhowab (Ikowab): bitteres, fleischiges Gewachs; seine Frucht wird 
gern gegessen" (Kr.-R. 1969 NW 246), of “ Ikhowab = Aloe” (Krenz FK 
1978 Aantekening). Die vasstelling het botaniese belang.

[IKhobab**]

KHOINOMS K 2917 [BB] (Namanaam van Menskop)

De Klerk J 1978 Oud-Skoolhoof Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Ten 
ooste van Kinderle kry ons -n koppie wat op ’n distansie lyk na 'n mens 
en dus Menskop — Khoi-!noms heet (Nama)” .

“Mens” is in Nama Khoi- [Khoe-] (Rust 1960 DNW 42), sodat die eerste 
lid van die Afrikaanse naam Menskop regstreeks aansluit by die eerste lid 
van die Khoekhoense naam Khoinoms. “Kop” is in Nama tana- [dana-j 
(Rust 36), maar “heuwel” waarvoor “kop” dikwels gebruik word, is 
“ !nomi, !noms” (Kr.-R. 1969 NW 298). “Menskop” is dus 'n letterlike ver
taling van die inlandse naam Khoinoms.

[Khoilhoms]

KHOMABES S 2315 CA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “ IKhomabes, 'n !nara- 
veld teenoor 10 - 11khaeb (Soutrivier). Ek kon geen aanvaarbare verkla
ring vir hierdie pleknaam kry nie. Oom Lukas Bam het die bewering 
gemaak dat dit 'n naam is vir ‘growwe grond, soos ’n soutpan, wat raas 
as jy daarop loop’. Hiervoor kon ek egter geen bevestiging verkry nie” .

KHONIJS S 2317 BD (ou naam van Beenbreck)

Heider E 1877 Quellen 6 21 “Unser Weg fiihrte uns iiber =bKho-|nus und 
INauas...”

Hahn Th 1879 kaart “ =t=Kho-|nus” , uitspanning by fontein. Kiepert 1893 
kaart “ =t=Ko-|nus” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Konus (Kl. Been- 
breek)” . DSWA-reeks 1910 Blatt 20 Maltahohe-Rehoboth “Been
breck” . SWA-reeks 1974 vel 2316 Rehoboth “Beenbreck” . Almal op 
2317 BD.
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Vandag is Beenbreck plaas nr 76, die teerpad van Stampriet af na Dorda- 
bis toe loop oor die plaas, nog in die distrik Windhoek. Eerw. Heider gee 
net die Namanaam, ook Hahn en Kiepert. Eers op die Kriegskarte 1904 
verskyn die Afrikaanse naam tussen hakies as alternatiewe naam. dan in 
teenstelling met ’n onopgetekende “Groot Beenbreek” , ’n naam wat ver- 
dwyn het. In ons kaarte verskyn Beenbreck (so gespel) van 1910 af sonder 
sy Khoekhoense “moedervorm” K(h)onus wat verdwyn het, behalwe in sy 
Afrikaanse vertaling. Ook Beenbreek nr 152 op S 2819 CB is uit Khoe- 
khoens vertaal, vgl. KAYKOOP. Die bestanddele hier is Tkho- = “der 
Knochen” , en |nu- = “das Bein'" (Kr.-R. 1969 NW resp. 249 en 302), in 
Engels bone en leg. Die element “breek” is nie uitgedruk nie, volgens die 
woorddele wat met die bepaalde suigmedeklinkers voorafgegaan is, want 
“breek” is in Nama khowa, Ikhowa, ||khowa, telkens met 'n ander schnalz 
as =K Ook is die verband tussen die dele vir ons nog onklaar. Die beteke
nis is egter vasstaande, “Beenbreek", by 'n fontein gesitueer (blykens die 
-s van die fern. sing, wat o.a. fonteine/bronne kan signaleer).

[4=Kho|nus*]

+ KHORAB, KHORAB(-OST) S 1917 AD en BC

Hartmann 1904 kaart “ |Khorab (Onjora), Buschmannwe(rf). Sehr steinig” . 
Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Dit 

is nou eintlik 'n plek met baie klippe wat so uitstaan, wat ’n mens kan 
steek, of iets wat so skurf is, wat ons in Nama se wat jkhora is” .

Daar is twee plase, Khorab nr 51 en Khorab-Ost nr 328 (onderskeidelik op 
AD en BC), hulle le weerskante van die spoorlyn van Otavi af na Tsumeb 
in die noordooste daarvan. In dr Hartmann se tyd was hier 'n sterk fontein 
en ag putse. Sy opmerking dat die terrein “sehr steinig” is, sterk die opvat- 
ting van mnr Xaregeb se span, en trouens ook die verklaring wat mnr PRB 
le Roux gegee het in TH ** 707. “Skurwe Plek".

[|Khorab**]

KHORACHAAMS, KHORAXAAMS S 1913 DB

Opmeting s.j. “Khoraxa-ams” , waterplek, Kaokoveld.
SWA-reeks 1969 vel 1912 Sesfontein “Khoraxa-ams” , 'n waterbron.

Die plek wat suidoostelik van Sesfontein le, in die gebied van die Nasio- 
nale Etoshawildtuin, vind ons nie by dr Hartmann of op vroeere kaarte 
terug nie. Die terrein is volgens die hipsometriese tinte op die kaart van 
die SWA-reeks baie gebroke en seker klipagtig. Die betekenis is dan wel 
|khora = “rauh” (Kr.-R. 1969 NW 241), soos by KHORAB alwaar. |Kho- 
raxa = rowwerig, skurwerig, of baie, erg rof/skurf, met die lid -ams =
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mond, wateropening, seifs bron, die “Waterbron (-am-s) waar die bodem- 
gesteldheid ru, skurf (|khoraxa-) is” , kortweg dan "Skurwe(klip)fontein” 
of "Klipfontein".

[|Khoraxa-ams**]

KHOROGAMS S 2014/2015

Krenz FK 1974 Boer Mededeling “Onderkant Khorixas kry mens ook ’n 
fontein, by daardie berg wat suidoos van Welwitschia sit, IKhorogams. 
IKhorogams is 'n 'Kalkfontein’.”

Soos Nama Ikhoro- = “Kalkstein" (Rust 1960 DNW 34), en ||gam- = 
water, hier bepaaldelik die fonteinwater, met die fern. sing, -s as meermale 
’n kenteken van 'n fonteinnaam.

[!Khoro||gams]

KHOROMUS K 2917 BB

Topografiese reeks 1970 vel 2917 BB Jakkalswater “Khoromus”.

Die naam van -n fontein en daarop "n windpomp, langs die hoofweg van 
Steinkopf na Vioolsdrif. Suidwestelik daarvan le Kalkmyn in die Aribes- 
berge. Betekenis “Kalkfontein” , by Nama Ikhoro- = “Kalkstein” (Rust 
1960 DNW 34), en -mu- = oog, of, oordragtelik, borrelbron, by mu = om 
te sien/kyk. Die -s signaleer hier ook 'n bronnaam. Hierdie Khoromus is 
duidelik ’n moderne spelling, berustende op ’n verklaring soos hierbo 
gegee is. Die “amptelike instansies” gebruik egter die spelling GARRA- 
MOES alwaar, ook t.o.v. ’n ander verklaring. Die saak is o.i. nog nie 
finaal uitgemaak nie.

KHOROS S 2719 AA (ou naam van Vellicke)

Hahn Th 1879 kaart “Khoros” , uitspanning. Kiepert 1893 kaart “Koros” , 
dieselfde op Veillet s.j. kaart. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Koros” , 
bron.

Vir ons is dit weer ’n boeiende geval. Die naam verdwyn op latere kaarte, 
so kom dit nie meer voor op die DSWA-reeks 1911 Blatt 29 Warmbad nie. 
Noukeurige vergelyking van die ou en jonger kaarte bring aan die lig dat 
hierdie Khoros gele het waar van ongeveer 1910 af of vroeer “Vellicke” 
plaas nr 76 le, hier teenoor die noordoostelike punt van die Karasberge. 
En daarmee is die oplossing gegee. “Vellicke” word in sy grondvorm 
gespel soos in Afrikaans of Nederlands, in sy uitgang soos in Duits, vir die 
Afrikaanse -tjie (of die Nederlandse -tje). “Velletje” , of “Velletjie” word
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in spelling gedeeltelik verduits tot “Vellicke” . Dit is maar net die vertaling 
van Khoekhoens kho-ro-s, met kho- = “die Haut. das Fell” (Kr.-R. 1969 
NW 238), die -ro- (in die verband eintlik -ro-: vgl. die uitspraak van 
“karos” met die aksent op die -ro-) is diminutiefmorfeem soos ons -tjie en 
die - s van die fern. sing, is 'n aanduiding dat die pleknaam op (soos hier) 
’n bron betrekking het. Dit was in die vroee dae ’n belangrike uitspanning 
by die waterdrinkplek. Die plaas is nog in die distrik van Keetmanshoop, 
suidoos van die dorp.

[Khoros]

KHORROBEES S 2618 DD

DSWA-reeks 1912 Blatt 25 Keetmanshoop “Khorobes” , plaasnaam. 
Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Dit moet 

wees IKhorobes, dit is ‘Kalkplaas’.”
Viljoen LE 1978 Boer Vraelys “Korrobees, spreek uit tjKorrobees, bete

ken ‘Vyf beeste’.”

Die huidige spelling van die naam van plaas nr 65 in die distrik van 
Keetmanshoop, suidoostelik van die dorp gelee, is “Khorrobees” . Die 
-bee- is die lokatiefmorfeem -be- of -bi-, die fern. sing, -s wys hier na 'n 
bron wat benoem is. Die uitgang -bes, -bees het niks met die Afrikaanse 
woord -bees vir horingvee te doen nie! Volgens die span van Koes is die 
eerste komponent dan soos Nama Ikhoro- = “Kalkstein" (Rust 1960 DNW 
34), volgens mnr Viljoen is dit soos Nama goro-, in Ou-Kaaps ook korro, 
en beteken vyf. Die geheel is dan ongeveer “Vyffontein” . Die moeilikheid 
is egter dat “vyf” in Khoekhoens van 1626 af (vgl. HOTT 515) en ook in 
Kora en ander dialekte altoos schnalzloos voorkom. Op taalkundige 
gronde meen ons dat voorkeur gegee moet word aan “Kalkplaas” .

[! Khorobes]

KHOS S 2416 BA/BB

SWA-reeks 1976 vel 2416 Safneck op die skaal 1:50 000 “Khos nr 168” .

Plaas, en ook gelyknamige riviertjie wat oor die plaas loop, wes van Kalk- 
rand, albei binne die Rehobothgebied. Die naam is bodembeskrywend, 
soos Nama !kho- = “Kalkstein” (Rust 1960 DNW 34). Die slot -s van die 
vr. ekv. dui hier waarskynlik ook aan dat die beginpunt van die naam ’n 
bron of fontein was. “Kalkfontein” .

[!Khos]

KHOSIS K 2917 BA

De Klerk J 1978 Oud-Skoolhoof Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Om-
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trent 18 myl [29 km] na die Noorde van die dorp [Steinkopf] is ’n skool- 
plasie bekend as IKhosis — Namanaam na aanleiding van die pypklip 
wat in die orngewing gekry word”.

Ongeveer 24 km noordwes van Steinkopf word op die Topografiese reeks 
1974 vel 2916 Springbok die skoolplaas “Kosies” aangegee. Indien dit, 
soos ons meen dieselfde plek is as waarna mnr De Klerk hierbo verwys, 
vind ons ook topografiese steun vir sy verklaring van die naam Khosis as 
“pypklip-” , by Nama !Kho-s = “Tabackspfeife" (Kr.-R. 1969 NW 246). 
Suid en suidwes van die skoolplaas is die “Kosiesberg” , 1115 meter, met 
daarop driehoeksbaken nr 48. Aan die oostekant van Kosiesberg is “Pyp- 
klippoort” . Soos in dergelike gevalle, meen ons dat die jonger Afrikaanse 
naam Pypklippoort ten minste gedeeltelik die vertaling van die Khoe
khoense naam K(h)osi(e)s(berg) is. Omtrent 11 km noordwes van Kosies is 
’n ander “Kosiesberge” , met daarop driehoeksbaken nr 32, vgl. die Topo- 
kadastrale reeks 1965 vel 2916 Springbok. Op topografiese gronde lyk dit 
asof die bergnaam ook met pypklip in verband gebring kan word. Vgl. ook 
TH A** 766 s.v. KOSIES, KOSIES(BERGE).

[IKhoses]

+ KHOTOAS K 2816 BB

Hahn Th 1881 Tsuni-||Goam 23-4 vertel dat die naam herinner aan ’n 
vroeere veldslag wat daar gelewer is en beteken “the last one caught” . Ons 
vermeld dit in TH A** 709 en se dat ons die plek toe nie goed kon situeer 
nie, soos ons nou wel kan doen. Die naam kom nerens op kaarte voor nie, 
behalwe op Hahn se eie kaart van 1879 op 28° 14' 16° 55' suid van Good- 
house, en in die berge oos van Vyfsustersberge. !Kho = “fangen...greifen” 
(Kr.-R. 1969 NW 245), en toa = “ ...zu Ende gehen...” (Kr.-R. 359), dus 
die “Plek ( -s) waar almal (toa = almal, of: tot aan die einde, tot die 
laaste) gevang is (!kho)” .

[IKhotoas]

KHOWEAMGARUB S [2616]

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ |Khowe-am||garub: fon
tein in berge noord [van Aus]. ‘Vir iemand bedel (bedel die watergat sy 
water elders?)’.”

Die lid 11garu- is ’n “Wasserbecken im Fels” , ’n waterbank (Kr.-R. 1969 
NW 84), wat wel ook hier die betekenis kan wees. jKhowe = “betteln” , 
en -am- = mond (Kr.-R. resp. 242 en 4), in aansluiting by wat hierbo ver
meld is. Ons kon die fontein nie op ons kaarte situeer nie, die graadvier- 
kant is die van Aus. Die segsliede is David Roman en Dirk Tipod.
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KHUAMGARUB S [2616]

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ | |Khu-am| |garub: fon
tein in berge noord [van Aus]. ‘||Garub met soetdoring om sy mond’.”

Die segsliede is David Roman en Dirk Tipod. Nama | jgaru- is ’n “Wasser- 
becken im Fels” (Kr.-R. 1969 NW 84). Rondom die natuurlike waterholte 
of -sak, wat soos ’n “mond” is (Nama am- (Kr.-R. 4)), staan ||khu-bome, 
d.i. die soetdoring, in Duits Weissdorn, volgens Wiss HJ 1973-4 Botanische 
Mitt 7 die Acacia karroo Hayne.

[| |Khu-am| |garub]

KHUBUB S 2314 BA (vgl. ook KHUBAS 2314 in TH A** 711)

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “ IKhubub, ’n Inaraveld 
in die ou bedding van die IKhuiseb. Na bewering ’n plek met brakwater. 
‘Brakwater’ is egter eintlik |U-||gams. Ek is onseker of hierdie feit iets 
met die pleknaam te doen het” .

Miskien is die ooreenkoms net ’n toevalligheid met pastor A Zaby se naam 
(en woord) IKuwub met die betekenis van “ganz feiner Staub” (vgl. KU- 
WUGABES) wat ons aan die naam hierbo herinner, ook afkomstig uit ’n 
woestynagtige streek.

KHUBUS, (BERG, -RIVIER) K 2816 BD

Sensuskaart 1891 “Kuboos Church”, daarby “Tcz. Alee or Kuboos 
Tower” . Dieselfde by Veillet s.j. kaart, maar “Mission Station” i.p.y. 
“Church”. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Richtersveld (Kobus)” en 
vooraan aardbol met kruis (vir sendingpos). Topokadastrale reeks vel 
2816 Alexander Bay “Kuboos” (vooraan simbool vir sendingpos) en 
“Koeboesberg”. Ooreenstemmende Topografiese vel 1974 “Khubus” vir 
nedersetting, daarby ’n kerk, verder die “Khubusberg” ; die sytak van 
die Annisrivier heet “Khubusrivier” .

Hierdie plekke moet nie verwar word met Koboop nie (wat self baie wis- 
selspellinge het). Koboop is ’n ou naam vir plekke wat meer oostelik, as 
ons Khubus le. Vandag is dit ingeskryf as Khubus vir die nedersetting, vir 
die riviertjie en die berg. Die naam is oud, teen 1890 was dit al ’n sending
pos, tien jaar later (kyk die Kriegskarte) het die sendingpos blykbaar twee 
name gehad, die van Richtersfeld (genoem na ds W. Richter van die 
Rynse sending in Barmen) en van Kobus. Kobus is volksetimologies gehaal 
uit die ou inlandse naam Kuboos (oudste oorgelewerde spelling waaroor 
ons beskik), en het niks met 'n persoon Kobus te doen nie. Die uitspraak
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beweeg binne bepaalde grense. So se Van Niekerk 1969 Kelkiewyn en 
Koggelaar 109 o.a. hieroor: “ ...die hoofdorpie Koeboes, of soos die kaart 
hom noem, Kuboos, waar hoofsaaklik Namas woon ...” Oor sy betekenis 
het ons geen buitehulp ontvang nie, ook geen binnehulp nie, d.w.s. die 
suigklap is nerens na ons wete opgeteken nie, en die name uit die onmid- 
dellike omgewing gee ook geen bruikbare aanduiding nie. Wel praat 
Laidler PW 1927 Man 148 oor ’n !Qubuu- +  kams wat ’n fontein is en bo- 
op Springklip le, maar sy !Qubuu-=t=kams is darem effens ver weg na die 
suidwestelike kant van ons Khubus af, en ook die betekenis “Oliewenfon- 
tein” is moeilik verenigbaar met ons Khubus. Voorlopig ag ons dit moont- 
lik dat ons die naam moet verklaar (afgaande op die klank) as “Kalkfon- 
tein” , by Nama Ikhuwu- = “kalk” , met die fern. sing, -s hier as die indeks 
van ’n fontein. Die beginpunt is dan die bron en die belangrike nederset- 
ting, vandag ’n dorpie, daaromheen. In SESA 9 345-6 word gese dat die 
Richtersveld arm is aan water maar natuurlike bronne het by Kuboos, 
Lekkersing en Eksteensfontein, ook word gemeld dat die omgewing neer- 
slae van kalk en gips het. “Khubus" sal wel 'n “modernisering" van die 
spelling wees, die klankwaarde van die twee -u’s is soos in Duits. ’n Ander 
moontlikheid dring hom ook sterk op. Die naam kan ook vormbeskrywend 
wees wat ewe karakteristiek kan wees as die bodembeskrywing. Ons dink 
aan Nama Iguwu, met wisseluitspraak !kuwu, vir die begrip “rond” (Rust 
DNW 51), wat op die vorm van die berg slaan, soveel dus as “Rondekop” . 
Maar dan sou ons die uitgang -b van die ml. ekv. verwag het, as synde die 
teken van ’n bergnaam.

[IKhuwus]

KHUIDIGAMS S 2115 BD (Namanaam van Omaruru)

Gaerdes Jan 1974 Boer Brief “Omaruru se ou naam was !Khuidi-1 |gams”. 
Bassingthwaighte JJ 1974 Language adviser Conversation “Omaruru, !Uiti- 

||gams, !uiti... is a type of tree or a bush found there. ||Gams is water” . 
Krenz FK 1977 Boer Aantekening “ !Khuidi-||gams, nicht !Huidi||gams = 

Trappen (Pou) Wasser?”
Du Raan RA 1978 Dorpsingenieur Vraelys “ !Khuide-| |gams is ‘Uitbars- 

tende water’.”
Boois J 1979 Taalassistent Rondvraag “ !Khuidi11gams = IKhuivoelswater” .

Oor die lid ||gam-s = water, waterplek, is daar eenstemmigheid en geen 
onsekerheid nie. Oor die suigmedeklinker voor die eerste komponent is 
daar vastigheid, dit is die serebrale ! wat almal aanvaar, behalwe dat mnr 
Du Raan vir sy verklaring van ’n ander suigkonsonant uitgaan. Mnr Bas
singthwaighte ken die eerste lid in sy gedevelariseerde uitspraak en hy gee 
’n vaste verklaring, nl. dat dit die naam van ’n boom of struik is wat daar
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voorkom. by KUISEB het ons ook ’n komponent !khui- wat verskillend 
verklaar word, o.a. as die neste van 'n soort wewervoel in borne, vgl. TH 
A** 799-800. Meer besonderhede word ingewag. Intussen wys ons op wat 
na 'n ooreenkoms tussen twee name lyk, nl. 'n moontlike gelykheid tussen 
!khui- (die -ti is, soos -di, wel die vorm van die vr. mv.) en !gui-, !gue-, die 
Namanaam vir die Dombeya rotundifolia (Syn. D. damarana), vgl. o.a. HJ 
Wiss 1975 Botanische Mitt 57-8. Of die struik (volksname o.a. dikbas, 
drolpeer) deur beeste gevreet word en die koeie se nrelk bitter maak, kom 
in ons literatuur nie uit nie, maar indien dit wel die geval mag wees, is 
daar 'n vaste verband tussen die Namanaam en die Hereronaam "Oma- 
ruru” , iets wat ons nie sal verbaas nie. Om saam te vat: dit lyk of die 
eerste lid verstaan moet word as die naam van ‘n plantsoort of van 'n voel- 
soort, ‘n pou, waarvoor ons die gesag het van mnr Krenz en mnr Boois, ’n 
gesag wat ons moet eerbiedig. Terloops, in 'n Nama-leesboek is die naam 
gespel as !Guidi||gams (opmerking van mnr WHG Haacke 1979).

KHUIGAMS S 1817 BA

Hartmann 1904 kaart "Khui| |gams” , puts in die vleiagtige “Okanjanga 
Laagte” langs die pad wat gevolg is deur “Andersson (1859?)” . Spri
gade-Moisel 1904 Kriegsk “Chuigams” .

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Dit kan wees 11kui = wag, maar dit is ook 
voorle; dit is waar hulle skerms gemaak het by die waterplek. 'n Skerm 
word ook 11kui genoem, en ||gams is water.” Aantekening by vrae 1977 
“ =t=Hui = wilde Dattel, ||gams = Wasser” .

Du Raan RA 1978 Dorpsingenieur Aantekening “Miskien ‘Lewater'.”

Hierdie waterplek, noordoostelik van Namutoni, is t.o.v. die eerste' lid 
moeilik te verklaar. Dr Hartmann skryf hier die suigmedeklinkers, nl. voor 
die tweede komponent, sodat ons seker weet dat ||gam-s = “waterplek” 
(Nama ||gammi = water; die -s van ||gams is die teken van die vr. ekv. en 
lokativeer hier wel ook ’n waterplek). Maar die eerste komponent het by 
Hartmann geen schnalz nie, en is daarom miskien te waardeer as khui = 
“in die Erscheinung treten, auftauchen, sich in die Hohe richten" (Kr.-R. 
1969 NW 251). Khui||gams is dan so ongeveer die “Plek ( -s) waar die 
water (||gam-) sigbaar word/opslaan/deursyfer (khui)".

+ KHUKAMMI S 2318 AC (ou naam van Dornfontein)

Vollmer FH 1853 Quellen 5 41 “Am 14. [Mai] kamen wir in den Ele- 
phantenfluss an ein Wasser namens qKhuqkammi (Dornwasser)...”

Ons kom hierdie ou naam tot dusver nog alleen by eerw. Vollmer tee. Hy 
en sy gesin is per ossewa op reis van Rehoboth af na sy nuwe standplaas te
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Hoachanas. Hier kom hulle aan by ’n fontein aan die Olifantsrivier, ooste- 
lik van Rehoboth en noordelik van Hoachanas, hulle bestemming. Hier 
was ’n klomp van kaptein Cornelius se mense. Die fontein het in 1853 nog 
net ’n Namanaam gehad. Daarna kom dit op kaarte vertaald voor, so op 
die Kriegskarte 1904 as “Doornfontein” , op die DSWA-reeks 1911 Blatt 
21 Arahoab as geregistreerde plaaskompleks ingeskryf as “F(arm) Dorn- 
fontein” , “F(arm) Dornfontein Ost” en “-West” , vandag in dieselfde spel
ling onderskeidelik genommer 258, 256 en 257. “Dornwasser” is die letter
like vertaling (Nama ||khu- = doring, en ||gami- = water), maar ||gami 
word ook as benoeming van bv. “fontein” gebruik, soos hier. Vollmer volg 
in 1853 nog sy eie stelsel om suigkonsonante weer te gee: die kleinletter 
q vooraan stel die lateraal voor, vgl. TH A* 38. Hy het geskryf 
||Khu||kammi. Die 11khu- is natuurlik te verstaan as “doringboom” , ’n 
Acacia sp.

KHUKUWIS S 1918 BA

Hartmann 1904 kaart “ !Khu-!khuwis” , ’n “Vlei. Parklandschaft. Sept. 
Blumen, Wiesen, Buschwald, Inseln, Palmbusche” . Sprigade-Moisel 
1904 Kriegsk “Chuchuwis” .

Dit was ’n belangrike plek op die pad van Guntsas na die omgewing van 
die huidige Rundu en het as uitspanning gedien. Hier is ’n miswysing by dr 
Hartmann in soverre as wat dit in feite effens noordeliker le as by horn. 
Die tweede lid is soos Nama Ikhuwi- = vlei, die eerste lid soos !khu- = 
(adj./adv.) “ryk”, ook (as s.nw.) “rykaard, magtige, koning, baas” e.d.m. 
So ongeveer die “Baasvlei” (met die vr. ekv. -s as aanduiding dat dit hier 
’n vleinaam is)? Die algemene ligging is noordelik van Grootfontein, in 
daardie distrik.

[IKhulkhuwis]

KHUMIB S 1812 BA/DC

Hartmann 1903 kaart “ IKhumib", en “ IKhumib Mund”. Sprigade-Moisel 
1904 Kriegsk “Chumib”. SWA-reeks 1969 vel 1812 Ohopoho 
“Khumib” .

Hierdie rivier loop met ’n elmboog uit die noorde met, uiteindelik, ’n 
noordwestelike koers tot waar hy aan die Kus van die Dood die see be- 
hoort te bereik. Daardie punt dra by dr Hartmann die naam van Khumib 
Mund. Ons het geen regstreekse aanduiding van die betekenis van die 
riviernaam nie, onregstreeks wel deur die aangifte van die suigmedeklinker 
vir die grondwoord. Ons neem aan die komponente is !khu + mi + -b, die 
genusteken van die ml. ekv. wat hier ’n riviernaam indiseer. Die !khu- is
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volgens Kr.-R. 1969 NW 256 “tot schiessen, tot schlagen, mit Steinen 
werfen” . Die -mi- is wel as 'n morfeem, van 'n lokatief op te vat. Die 
naam bewaar dan miskien ’n herinnering aan ’n geveg of voorval wat 
vandag verlore geraak het.

KHUNUBES S 2120 [CD/DC/DD] (ou naam van Rietfontein-Blok)

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “Rietfontein, hulle noem 
horn |Khunubes. Hulle se by daardie fontein het hulle met die riet die 
water uitgesuig; |Khunubes, dit beteken: vat die riet, die water kan jy 
nie bykom nie, dan vat jy die riet en dan suig jy uit die fontein. |Khu- 
nubes is Rietfontein-Blok".

Ons neem aan dit verwys na plaas Rietfontein 867 en die moerasagtige 
gebied langs die Rietfontein-Omarumba, nog in Suidwes-Afrika, die 
“Blok” gelee noordoostelik van Gobabis. Die element -be- is ’n lokatiewe 
morfeem die -s spesifiseer meestal 'n waterplek, 'n bron, pan, en ook die 
nedersetting by of random die waterplek. Die eerste lid is soos Nama 
|khunu = “saugen” (Rust 1960 DNW 51), naamlik water met ’n riet (in 
hierdie geval), ook “von oben abtrinken” , en daarby “ |khunu-=f=ui = aus- 
saugen” (albei Kr.-R. 1969 NW 252). Vgl. verder KUNOBIS in hierdie 
deel waar diachroniese gesigspunte bykomend belig word.

[jKhunubes]

+ KHUOB S 1819 DC (Khoekhoens vir Omuramba Omatako)

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ ||Khuob = Omuramba 
Omatako; beteken ‘sonder soetdorings’.”

Reeds in TH A** 712 bespreek, met ongeveer dieselfde verklaring, maar 
nie gesitueer nie, wat nou gedoen word met graadaanduiding. Khuob lp 
noordoos van Grootfontein.

[| | Khuob]

KHURARUB S 2819 AC/CB (miskien ou naam van Velloorrivier)

Hahn Th 1879 kaart “ |Khurarub R(iver)” . Veillet s.j. kaart “ |Khurarub 
Riv.”

Die rivier loop uit die noorde suidwaarts in die Oranjerivier ongeveer 
teenoor Onseepkans op na Beenbreek. Dit is moeilik om dit op die ou 
kaarte presies te situeer vanwee die miswysings. Die rivier kan net die Vel
loorrivier wees, of dalk die Graswaterrivier. Die ou naam het verlore 
geraak. Ook oor sy betekenis het ons geen goeie aanwysings nie, en ons
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betroubaarste segsliede en kenners kon ons ook nie kwoteerbaar help nie. 
Ook die woordeboeke laat ons in die steek. Die naaste is miskien (af- 
gaande op die klank) Nama |kura = “die beim Orakeln verwandten Ora- 
kelstreifen, Orakelstabchen” (Kr.-R. 1969 NW 252). Dr Hahn sou ons kon 
gese het! Ons enigste wins is dat 'n ou naam bewaar gebly het, indien dan 
nie sy betekenis nie, en dat dit die ou naam was, vir sover die ou en swak 
kaarte ons toelaat om ’n gevolgtrekking te maak, van Velloorrivier. Oor 
die mate van soms heel aansienlike miswysings by Hahn 1879, by Hoacha- 
nas bv. 0,4’ en 5,8’, kyk die artikel van PLM in Opmetingsnuus-Survey- 
news Okt. 1979 getitel “An early map of South West Africa/Namibia” 9- 
19.

Mnr Krenz FK 1979 Boer het bostaande gelees en skryf daarby ’n Kant- 
tekening: “ |Khura = zittern, |khuraro = ein wenig zittern” , en vra of dit 
nie die antwoord op die vrae bevat nie.

[ (Khurarub]

KHURIS S 2219 CD/DC

Hahn Th 1879 kaart “ 11Khuris” , uitspanning by ’n bron. Sprigade-Moisel 
1904 Kriegsk “Kurib” .

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ 11Khuris = Wasserschildkrote” .
Boois J 1979 Taalassistent Rondvraag “ |(Khuris = verstuit. ontwrig” .

Die plek kom ons nie meer tee op moderne kaarte nie. Dit was suidoos 
gelee van Gobabis af, net bokant die huidige Uichenas. Ook Kr.-R. L969 
NW 256 gee vir 11khuri-s op “Schildkrote” , daarnaas nog “die Krabbe, der 
Krebs...” Indien die duiding korrek is, wys die naam stellig op die aanwe- 
sigheid van die diersoorte, en wel die een of die ander. Dr Hahn se 
opgawe van die schnalz maak albei die verklarings van die naam, die een 
deur mnr Krenz, die ander deur mnr Boois, baie moontlik.

[ 11 Khuris* *]

KHURIS(BERG), -(RIVIER) kyk + KOERI(E)SiBERGE)

KHURUKEIB S 1915 DA (alternatiewe naam van Daverob, of ou naam 
van Kalk?)

Luiperth D 1977 Hoofraadslid Gesprek “Daverob = ‘Brakplekkie’. Ons se 
ook !Khuru!kaib. !Khuru!kaib is maar dieselfde woord wat die naam net 
reg vertaal” .

Daverob is plaas nr 221, noordoos van Fransfontein of noordwestelik van 
Outjo, in die distrik Outjo. Kyk daarvoor TH A* 309. !Khuru!khaib 
(moderne spelling) is dan die alternatiewe naam van Daverob. IKhuru- =
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“brakplek van diere” , so ook by Krenz FK 1979 Boer Aantekening wie se 
woorde ons hier nie nou aangehaal het nie, en !khae- = “Ort" of plek 
(Rust 1960 DNW 45, Rynse spelling !kei-), die geheel “Brak-f plek” . Die 
huidige en die alternatiewe name vir hierdie plaas nr 221 beteken die
selfde, behalwe dat Daverob, die huidige naam, die begrip as verklein- 
woord uitdruk, nl. as “Brakplekkie” . Wat ons nogtans besonder boei, is 
die feit dat langs plaas nr 221 ’n plaas nr 220 le met die naam van “Kalk” , 
en dat “Kalkplek" in Nama sal heet IKhorolkhae(b). Dit is 'n paslike to
pografiese beskrywing; dr Hartmann 1904 teken vir hierdie plek aan: “Mit 
Kalkstein-Bulten abwechselnd mit Erdboden” gekenmerk. Die vokale -o- 
en -u- kan mekaar afwissel, en dan is die twee name vir die twee aangren- 
sende plase darem so na aanmekaar dat mens wonder of daar ’n verband 
tussen hulle bestaan, tussen die twee name IKhurulkhaeb en IKhoro- 
Ikhaeb. Die “brak” kan bv. slaan op die smaak van die water as gevolg 
van sy aanraking met die kalkbodem, sodat die naam “Kalkplek” dan 
primer is, en die naam “Brakplek” sekonder kan wees, en dat daar 
daarom ’n mate van verwisselbaarheid denkbaar is wat ook in die benoem- 
ing uitkom deurdat die terme vir “brak” en “kalk” in Nama naby mekaar 
le t.o.v. hulle klankbousels.

[IKhurulkhaib]

KHUSIB S 1917/1918 BD/AC

Hartmann 1904 kaart op 1918 AC “ IKhusib Kegel” en wes daarvan “Drey- 
er’s Farm” , Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk gee net “Dreyer’s Farm” ; op 
ander en later kaarte “Khusib” en soms daarby 1, 2 en 3 vir onderver- 
delings.

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek 
“Khusib is IKhusib. !Gu is op die nek dra. Hy sit nou hier op jou nek 
met sy bene so af” .

Die drie plase Khusib nr 6 en 7 op 1918 AC, en nr 8 gedeeltelik ook nog 
op 1917 BD, le noordelik van Grootfontein. Mnr Xaregeb en sy span ge- 
bruik dieselfde suigmedeklinker as wat dr Hartmann gehoor het. Ons ver- 
moed dat die beginpunt die “Kegel” of spitskoppie was, omdat die naam 
op ml. ekv. -b uitgaan wat gewoonlik en bepaaldelik rivier- en bergname 
aandui. Die toepassing van mnr Xaregeb-hulle se verklaring is nie sonder 
meer vir ons duidelik nie. Mnr FK Krenz 1979 Boer Aantekening meen 
dat IKhusib dialekties is, nl. in die taal van die Hai-||khum, en dat dit in 
Nama =PKausib of =FGausib sal wees vir (Plek van) “Nek-dra” .

KHUWIRAS S [2317/8]

Bam J jnr 1888 Quellen 4 54 “ IKhuwiras, nordostlich von =t=Koies...”
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Dies., aldaar 95 “Der reichste unter ihnen ist |Gaubib. Seine ganz heid- 
nische Werft traf ich auf !Khuwiras...Dieser Platz hat sehr reichliches, 
allerdings etwas salziges Quellwasser...”

Eerw. Bam was toentertyd op Bethanien werksaam. Die ligging van Khu- 
wiras is nie presies vas te stel nie. Die betekenis sluit aan by die grond
woord, nl. by Nama Ikhuwi- = vlei (vgl. Kr.-R. 1969 NW 258), na ons 
meen, waar (of waarin) die bron gelee sal wees wat die soutagtige water 
lewer.

[IKhuwiras**]

KHUXADABERAS S 2518 CB (ou naam van DORNDABERAS aldaar)

KIEGAS K 2817 CD/2917 AA/AB (Namanaam van Vredefontein)

Coetzee DFJ 197S Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof "Die Hotten- 
totsnaam van Vredefontein is Kiegas, soos in Afrikaans gespel. Die be
tekenis daarvan is Vredefontein".

Soos Nama d=ki- = "Friede" (Rust 1960 DNW 23). +ga-s = “Wasser- 
loch” (Rust 72), die slot -s fern. sing, lokativeer veelal waterplekke soos 
fonteine. “Vredefontein” is dus ’n regstreekse vertaling van die Khoe
khoense naam. Vredefontein is gedeelte 9 van Korridor, volgens die vrae
lys; Korridor is plaas nr 10093/1957, gelee op 2817 CD en 2917 AA/AB.

KIGHERHEAP K 2923 BA (by samevloeiing met Oranjerivier)

Smith A 1834 Journal 154 “The tract...is that between the two principal 
branches of the Orange River...The branch which forms the southern 
boundary...is known by the name of the Nugre-heap or Black River, 
and that forming the opposite one the Kigher-heap or Fall River...”

Smith se “Fall River" is die Vaalrivier, en “Kigher-heap” wat in sy tweede 
lid so Engels lyk, is Smith se spelling van die Khoekhoense vorm van Vaal
rivier wat ons in TH A** 542 behandel het onder die inskrywing HEIGA- 
RIEP, m.a.w. Smith se Ki- is soos Nama |hai = vaal, gelerig (wisseling k- 
en h-, vgl. TH A* 45 onder 5 C 3), en sy -ghe-heap is soos Nama !gari-b = 
rivier. Smith het klaarblyklik geen Khoekhoens geken nie. In hierdie 
opgawe lyk dit of Smith die vaal vereenselwig met kigher-, soos hy vir 
swart die element nugre- losmaak uit wat in Nama sal heet =t=Nu-!garib, 
wat by horn Nugre-heap geword het. Die wisseling van die -r- (in -ga-r-ib) 
en die -h- in -h-eap kom betreklik selde voor, d.w.s. indien hier wel 'n wis
seling is. Sy woordverdeling is hier heeltemal verkeerd. Soos uit die aan- 
haling afgelei kan word, is Swartrivier of Black River ’n ou naam van die
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Oranjerivier van sy oorsprong af tot aan sy vereniging met die Vaalrivier.
[ | Hai Igarib]

KINACHAS S 2517 AB

Isaack HS 1977 en twee ander Khoekhoen van Mariental Gesprek “Ons 
ken die plaas. Dit is |Ginaxas, die "Plek met baie vliee’.”

Kinachas. plaas nr 37, wes van Gibeon en wes van die Hutuprivier, is vol
gens ons segslui van die Polisiestasie soos Nama |gina- = vlieg, -xa- = baie 
(hoeveelheidsmorfeem) en -s (fern, sing.) wat dikwels se dat die naam ’n 
fontein/bron is, soos waarskynlik ook oorspronklik hier die geval was. 
“Vlieeryke fontein” , “Vlieefontein” .

[[Ginaxas]

[KINDERLE] kyk GOANGOES 

KINGNA(RIVIER) K 3320 CC

Opmeting 1952 “Kingnarivier. Die rivier vloei in ’n westelike rigting tot by 
die samevloei van die Kiesierivier by Montagu. Van daar af is dit 
bekend as Cogmanskloof. Die naam kom uit Boesman en Afrikaans. 
Kingna beteken in die Boesmantaal die ‘Samevloei van twee riviere’. In
ligting verstrek deur mnr Wessels” . Formulier ingevul deur mnr JB Her
bert.

Taalkundig kan ons die gegewe verklaring nie waar, seifs nie eers waar
skynlik maak nie. Ons weet ook nie seker waar die lettergreepverdeling val 
nie, maar vermoed dit is Kin-gna-. Die -gna- mag ook hier, soos dikwels in 
ander gevalle wat op -gna- en gena- uitgaan, beteken “vlei” (Nama =t=ga-, 
met die palatale =t= gerealiseer as -n-). Hoe ook al, dit is miskien goed om 
daarop te wys dat ’n poetiese siening kan se dat die twee riviere saam vou. 
In Nama is “zusammenfalten” !ken (Rust 1960 DNW 77) wat moontlik vas 
te knoop is aan die Kin- van Kingna.

KINKO, KINKO(RIVIER) K 3420 BA

Wildschuttenboek 1733 [per Botha PNCP 1927 110] “Enko, 1733, Swellen- 
dam. Marked Kinko on map of 1895” .

Opmeting 1955 "Kinko, rivier en plaas 13 myl [21 km] oossuidoos van 
Swellendam. Ou naam uit Hottentots (Hessekwas). Die mooi plaas is 
onder ’n aantal boere verdeel. Die Kinkorivier, bebos met doringbome, 
swartolienhout- en melkbome, het ’n baie ou kraal, in ’n pragtige om-
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gewing, 2 myl [3 km] ten weste van die Fort Beaufortpad, naby die ou 
opstal gelee, langs die rivier, waar 'n aantal Hottentotgrafte nog sigbaar 
is. Die betekenis van Kinko is onbekend. Inligting van LL Tomlinson, 
Kurator, Drostdy-museum".

Topo-kadastrale reeks 1965 vel 3420 Riversdale “Kinko” , “Kinkorivier” .

Die “Kinkorivier” ontspring op die plase Goede Verwagting nr Sw. Q. 8-2 
en Hartebeeste Rivier nr Sw. Q. 3-1, albei in dist. Heidelberg en vloei dan 
weswaarts oor die plaas “Kinko” nr Sw. Q. 16-14, nou in dist. Swellen- 
dam. Op die aangrensende plaas, Oude Opstal, nr 1915-131-8464, swenk 
die Kinkorivier noordwaarts en sluit aan by die “Doringrivier” wat vanuit 
die noordooste vloei. Op die plaas Sand Kraal water die rivier in die Bree- 
rivier uit. Op die Topografiese reeks 1963 1:50 000 vel 3420 BA Suurbraak 
is enkele plaasname ingeskryf wat nie op die genoemde Topo-kadastrale 
vel voorkom nie, en die ligging van die plase en van ander, wat topografies 
die sleutel tot die betekenis van die naam Kinko- gee, is duideliker lees- 
baar. Wes van die plaas Kinko is Oude Opstal, ’n smal plaas waaroor die 
Kinkorivier noordwaarts vloei en waarop die naam Kinko vir kleiner ken- 
tekens tweekeer ingeskryf is. Wes van en aangrensend aan Oude Opstal is 
“Annex Kinko” . Dit laat by ons die vermoede ontstaan dat Oude Opstal 
in ’n latere stadium afgesny is van Kinko, m.a.w. dat Kinko vroeer groter 
was as nou en Oude Opstal ingesluit het. Wes van Annex Kinko en aan
grensend is “Doom Rivier” en “Doom Rivier B” . Op grond van die hegte 
topografiese verband tussen “Kinkorivier” , “Doringrivier” , “Doom 
Rivier” en “Kinko” , vermoed ons dat daar ook 'n semantiese verband kan 
wees. Die verskynsel het ons al baiemale teegekom. “Doring” is in Nama 
11khu- (Rust 1960 DNW 14), wat as die lid -ko van die naam Kinko ver- 
teenwoordig kan wees. Dit laat die komponent “Kin-” onverklaard. Noord 
van Doom Rivier B en aangrensend daaraan is die plaas “Distels Fontein” 
wat weer aan die oostekant aan “Disselfontein” grens. “Disselfontein" le 
aan die noordwestelike kant van “Kinko” en grens daaraan. “Oude 
Opstal” wat ons as deel van Kinko geag het, word aan die noordekant vir 
sy voile lengte begrens deur “Distels Fontein”. Die bolope van die Doring
rivier ontspring op die plase Kinko en Disselsfontein en vloei dan oor 
die plase Distels Fontein en Doom Rivier. Die name “Distels Fontein” en 
“Disselfontein” is dan ook komponente van die naamkerngroep “Kinko” , 
“Kinkorivier” , “Doom Rivier” en “Doringrivier” . Indien die name ook 
semanties met mekaar verband hou, is “Kin-” die Khoekhoense woord vir 
“dissel” , “Kinko” is dan “Disseldoring”. As dit juis is, het ons hier ’n 
woord vir “dissel” wat ons nerens elders teegekom het nie en het ons hier 
weer ’n geval waar die naamkunde aan die woordleer ’n diens lewer. Ter- 
loops, hierdie dissel het niks te doen met die persoonsnaam wat bewaar is 
in bv. Jan Disselsrivier op K 3219 nie. Die oudste tot sover bekende vorm 
van Kinko is die gedevelariseerde Enko.
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KIRIIS S 2618, S 2619

Hahn Th 1879 kaart “ |Khiriis” , uitspanning op kruispunt. Kiepert 1893 
kaart “ |Kiriis” . Von Francois 1894 kaart “Kireis (4 Piitzen)” , e.a. 

Fenchel T 1883 Quellen 18 61 “ =t=Giris” , orngewing van Koes. 
Witbooi H 1890 VRV 9 63 “ ...zy zyn gevlugt, van =t=Giris...en my kom ge- 

schiet op |Hon-|hons...”
Wandres 1890 Quellen 9 77 “Die Veldschoendragers fliichteten vom Gei- 

|oub und =t=Giris nach dem ||Kharas” .
Schultze 1904-5 ANUK 167 “ =t=Giris...nicht !Kiriis, Kiriis” .
Strauss HC 1973 Boer Vraelys "Kiries. Beteken ‘Druppende water’, van 

tjiros” .

Die spelling g- en k- is normaal in ou optekeninge (5 A 3). Dit gaan eintlik 
hier om die suigkonsonant. Schultze waarsku nadruklik dat dit nie die sere- 
braal is nie, en by implikasie verwerp hy ook die dentaal van Hahn en sy 
volgeling. Hahn en Kiepert dink wel aan | kiris = “tropfeln” (aantekening 
van FK Krenz 1974), en ook die eienaar Strauss gee ’n aansluitende ver
klaring. Gelet op die status van die Namakundige sendelinge wat Schultze 
ook gelyk gee, lyk dit vir ons gewettig om uit te gaan van Nama d=kiri 
(=t= giri) = “ausgleiten" (Kr.-R. 1969 NW 237), dus “Gladde of Glyplek” 
(Krenz hierby: “glitschig, schlupferig”). Die betekenis het niks te doen 
met die slaan- en werpknuppel, die kierie, nie. Die fern, -s se dat dit hier 
’n waternaam is. Vgl. KIRRIE. Bostaande geld vir die plase Kieries-Wes 
nr 43 op S 2618 DB, en Kiriis-Ost nr 233, onderverdeel, op 2619 BC, 
almal in die dist. Keetmanshoop, met onvaste spelling in die SWA-Boer 
1973 138. Die Landmeter-generaal se kaart 1972 gee nou vir Kieries-Wes 
nr 43 aan Darmstatt nr 43. Ons het stilswyend aangeneem dat die verkla
ring vir die plase nr 4  ̂ en 233 in die panryke orngewing dieselfde sal wees. 
Die glyerigheid is wel n.a.v. die bodemgesteldheid by die bronne of putse 
(kyk opmerking by Von Francois). Vgl. verder wat in TH ** 714-5 gese is.

[KLAWERVLEI] kyk TBOOP

KLEIN ANGOUS S 2316 DC/2416 BA

Topografiese reeks 1973 vel 2316 Rehoboth en vel 2416 Mariental “Klein 
Angous” .

“Klein Angous” is plaas nr 495. Die Achaubrivier vloei van die noordelike 
deel van hierdie plaas af in suidoostelike rigting; op die suidoostelike punt 
raak Klein Angous aan "Chauchab” . Die lid -chauin ACHAUB(RIVIER) 
en CHAUCHAB het ons in TH A* op 168 en 284 onderskeidelik in ver
band gebring met Nama xau- = uitwerpsel, ekskreta, mis. Aangesien die
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name Angous, Achaub en Chauchab topografies met mekaar "n verband 
het, lyk dit asof daar ook 'n semantiese verband kan wees. Dan is die 
tweede lid van die naam Angous, nl. -gou-, ook soos Nama xou- [xau-] = 
mis, uitwerpsel, drek. (Rust 1960 DNW 52). Die slot -s is die fern, sing., 
gewoon by name van bronne, waterplekke, ens. Die eerste lid van 
Angous, nl. An-, is moontlik soos Nama |a = nat (Rust 45), die nasale 
element nog gerealiseer as die ouere n. Ons meen Klein Angous van 
vandag is dalk dieselfde plek as ANCHAUB van Schwabe 1904 Mit Schwert 
und Pflug 187 wat ons in TH A* 191 as “Natmisplek” verklaar het.

KLEIN DABEEB kyk DABEEB, DABEEP

[KLEINFONTEIN] kyk KARIAUS

KLEIN HAREMUB kyk HAREMUB, KLEIN HAREMUB

KLEIN KEITSAUB kyk KHARIKAITSAUB

[KLEIN RIETRIVIER] kyk NABEEP, NABEEP(RIVIER)

[KLEIN ROSYNBOS, KLEINROSYN] kyk TNOUGAB 

KLERKS COUBEEP kyk GOUBEEB(KOP), GOUBEEP 

IKLIPBAK, KLIPBAKKLOOF] kyk DWASDOUW 

KLIP COUBEEP kyk GOUBEEB(KOP), GOUBEEP 

[KLIPDAM] kyk UIGENAB 2719 

[KLIPFONTEIN] kyk GARUNAOB

[KLIPFONTEIN] kyk UIGANIS, UIGANTES in hierdie deel, ou naam van 
Bethanien

[KLIPNEUS] kyk NIGUIB 

[KLIPOPTEL] kyk UIBARAKAUS
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[KLIPVLEI, KLIPVLEIPOORT] kyk GARES(KOP)

KNAKKIES(BERG) K 3118 CD kyk KONAKWAS(BERG(E))

Sensuskaart 1891 “Konaquas Berg”, en suiueiiK aaarvan, westelik van die 
“Konaquas Mountain” le “Kanagas Bergen Extension”.

Du Plessis 1973 Ondersoek 119 “Knakkiesberg K 3119. Die voue in die 
berg skep die indruk dat hy geknak is” .

Leistner & Morris 1976 Annals 222 “Knakiesberg” , opgeteken uit S.A. 
Topo 500 (1950).

Die Sensuskaart plaas sy plaasnaam Konaquas Berg presies waar Knak
kiesberg as bergnaam vandag voorkom. Dit le net bokant die Sensuskaart 
se “Konaquas Mountain" wat ’n berg is, vandag die KOEIVLEIBERG 
alwaar. Konakwa- verskyn aan die westekant van die berg in die vorm van 
Kanagas (Sensuskaart), so ook nog vandag bekend, volgens 3118 CC & 
CD Doringbaai, skaal 1:50 000, Topografiese reeks 1965. En op ’n kaart 
van 1950 is dit Knakies-, lees: Knarkies. Ons beskou Knakkies- as die hui
dige volksetimologiese resultaat wat ontstaan het uit of naas die wisseluit- 
sprake van Knakies-, Kanagas- en Kanakas-, betekenende “Koeivlei-”, soos 
breedvoerig verduidelik is onder KONAKWAS(BERG(E)). Knakkies- is dus 
nie ’n Afrikaanse woord in die verkleiningsvorm in hierdie samestelling 
nie. Dit is vervorm uit Khoekhoens om dit sinvol te maak, of om dit ’n 
poetiese evokasie te gee wat ’n eie lewe voer, los van die oorspronklike 
benoemingsrede. Die oorspronklike (Khoekhoense) betekenis is, soos 
gese, “Koeivleiberg” . Deur sy nuwe vorm van Knakkiesberg is die berg 
toponimies nou onderskeibaar van sy semantiese maats Koeivlei en Kana
gas.

KNEU K 3119 DB

Sensuskaart 1891 “Kneu” , en verskillende ander landkaarte.

Kneu is die naam van plaas Clw. 2-30 aan die Nooiensrivier wat oostelik in 
-die Draaikraalrivier loop, almal in die distrik Calvinia; die plaas le suid 
van die dorp. Ons het geen aanduiding ontvang oor die betekenis van die 
naam nie. Maar die ooreenkoms tussen hierdie Kneu en die Nuyrivier in 
Worcesterdistrik (die K- stel die suigkonsonant voor) het ons getref. Nuyri
vier beteken “Wilgerboomrivier” . Nou merk ons ten tweede op dat hier in 
Calviniadistrik plekke in die nabyheid van Kneu is wat wys op die ruim 
aanwesigheid van die wilgerboom, plekke soos “Wilgebosch” (plaas Clw.
Q. 1-43) op DA, “Wilgerboskraal” (plaas nr 288/1936) op BB, reeds op 
die Sensuskaart 1891 twee plase “Wilgerboom” net oos van Kneu, op 3120 
CA en dan, amper asof hy ons wil weerspreek, die plaas “Enkelde Wil-
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genboom” (nr Clw. Q. 1-44) op 3119 DA. Salix capensis is in Nama =t=hui-: 
die K- van Kneu stem ooreen met die =t=, die nasale klinker word, soos 
gewoonlik saam met h-, ’n n-, ’n simbiose wat op die kimograaf duidelik 
waargeneem kan word, ’n Verdere vraag kom op: is daardie riviernaam 
“Nooiens-rivier” in sy eerste komponent nie ’n volksetimologiese aanpas- 
sing in Afrikaans van die “Kneu”-rivier nie? Dan beteken die grondwoord 
in die plaasnaam Kneu, en in die riviernaam Nooi(ens)- albei dat dit op 
wilgerbome betrekking het, en dat die plaasnaam die Khoekhoense, die 
riviernaam die vervormde Afrikaanse naam het, die een as Kneu, die 
ander as Nooi(-).

KNOENIEBIEiKOP) K 3017 DA

Opmeting 1960 “Knoeniebiekop, 20 myl [32 km] wes van Caries. Ou naam 
vir ’n kop. Uit Hottentot. Het geen sekerheid wat korrekte spelvorm 
betref nie. Die naam is afkomstig uit die Hottentottaal en het betrek
king op ’n sekere bos bekend in daardie orngewing as Appelkoosbos. 
Dit le op die plaas Tierberg waar mnr De Villiers, die eienaar, opge- 
groei het” .

Hier word waarskynlik bedoel die wildeappelkoosbos, in Nama Iganube-, 
deur prof. Compton geidentifiseer as ’n Royena, en deur Wikar 1779 opge- 
teken as kalouwep, met wisseling -k- en -g-, -1- en -n-, en ook met -w- 
teenoor -b-, d.w.s. kalouwe- is “dialekties” vir Iganube-. Wikar noem die 
kalouwep ’n “wilde aprikooze”. Kyk verder in HOTT 526.

KNOYNKNHAP(RIVIER) K 2816 BB/BD

Sensuskaart 1891 “Knoyy Kn’hap River” . Dieselfde by Veillet s.j. kaart.

Hierdie riviertjie vloei van die suidooste uit in die Oranjerivier effens suid 
van die ou Sendeling- of Bethaniendrif. Ons vind geen naam vir die 
“riviertjie” op die moderne kaarte nie. Lokalisering op die ou kaarte is 
ook baie rekbaar. Vir ons lyk dit soms of bostaande Khoekhoense naam 
kan korreleer met die huidige “Dreigratdrif” , en dat die lomp spelling 
Knoyn- dalk kan begryp word soos Nama !nou(a) = drie, in Duits “drei” . 
Die tweede deel sou mens dalk wil verbind met Ou-Kaaps !ka-b = rivier, 
afgaande op die klank, of met Nama !na-b = maag, maar albei staan se
mantics ver af van die lid “grat” in “Dreigrat(drif)” . (Ons het Dreigrat op- 
gevat as bestaande uit Drei+ grat). Die “knhap” moet so iets wees soos 
ka-p, wisselvorm ga-p, met ’n suigklap vooraan. Dit mag ’n nuwe leidraad 
gee. Tussen die Kodasrivier, vandag die Bloubosrivier, en die Knoyn- 
knhap le ’n bergreeks met die naam van “Vyfsusters” (Topografiese reeks 
1974 vel 2816 Alexander Bay), op die sensuskaart 1891 voorgestel met vyf
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sirkeltjies en genoem “Five Sister Hills” . In Nama sal dit heet: koro-!ga-b 
(die -b van die ml. ekv. as indeks van die bergnaam). “Drie-susters-rivier” 
saJ heet: !Nona-!ga-b (met die -b hier die normale aanduiding van 'n 
riviernaam). Uitgaande van die klankbousel, geneem tesaam met die name 
van die byliggende plekke soos “Dreigrat-” en die “Vyfsusters-” , lyk die 
vertaling van die riviernaam as die “Driesustersrivier” denkbaar en o.i. 
handhaafbaar. Die naam vir hierdie riviertjie kom ons nie meer tee op toe- 
ganklike kaarte nie, ook nie op skaal 1:50 000 nie. Wel het Kodas- of 
Pypkliprivier sy naam verander tot Bloubosrivier.

KNUI(POORT, -RIVIER), KNUY, K’NUY, KNUY(RIVIER) ens. K 3321 
CA

Afdelingskaart van Ladismith 1890 “K’Nuy”, plaas Sw. Q. 13-8, oor horn 
loop die bopunt van die “Knuy Riv.” , “Knuis Wagendrift” . Topo-kada
strale reeks 1969 vel 3320 Ladismith "Knuy” vir plaas, “Knuirivier" vir 
die sytak van Grootrivier, en "K'Nuis Wagendrift” . Ooreenstemmende 
Topografiese kaart 1972 dieselfde behalwe “Knuyswagendrift” . 

Opmeting 1955 “Knuirivier, distrik Ladismith...” , en Opmeting 1964 
“Knuipoort, naam van ’n poort 8 myl [13 km] suidwes van Ladismith, 
gelee op die plaas Knui...”

Die spelling laat onmiddellik dink aan die naam vir die rivier Nuy oostelik 
van Worcester, daar deur ons verklaar as gelykbetekenend met die naam 
vir die groot plaas oor albei oewers van die rivier — die plaas heet “De 
Willege Rivier” , ons “Wilge(r)rivier", vgl. TH A** 942-3. Daardie Nuy en 
hierdie Knuy is o.i. dieselfde woord, en albei beteken “Wilge(r)” . Die 
Namawoord vir die wilgerboom soos aangetref in die Oranjerivier is Thui- 
(Kr.-R. 1969 NW 205). Dit was vir die Blanke moeilik om hierdie woord 
\/eer te gee. Die stam bevat 'n nasaliteit wat uit -n- gerealiseer is, en die 
suigklap T word gevorm ongeveer waar die -n- agter die botande gevorm 
word, sodat die -n- vir die hoorder prominent kan wees. In K’Nuy word 
d>e klapklank nog spesiaal weergegee, as sodanig uitgehef deur die apos- 
treof agterna, in Knuy nie so opvallend uitgehef nie (vgl. ook KNEU), en 
in die spellings met N- is dit ingelyf. So kom =t=hui- in plekname, veral in 
riviername, volgens die spelling by Blankes, yoor met N-, vgl. Nuy reeds 
genoem, of Nooi- in NOOIENS(RIVIER) in hierdie deel. Wat krag verleen 
aan die poging om hierdie Knuy (ook Knui) met die wilgerboom te ver- 
bind, is die feit dat nie alleen Nuy betreklik naby le aan ons Knuy nie 
(Nuy op 3319 DA), maar dat aan die oostelike kant van Knuy, dus oos 
van Ladismith, en somaar redelik naby aan Knuy, die Huisrivier le, waar 
die grondwoord ’n ander spelling is van =t=hui- = wilgerboom (Hui(s)rivier 
beteken “Wilgerboomrivier”), ’n spelling waarin hierdie keer die nasaliteit
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nie uitgebring is nie, d.w.s. geen -n- in die naam is nie. Dan nog dit: in die 
Huisrivier loop via die Kobusrivier die “Wilgenhoutrivier” , hy vloei oor 
die plaas wat na horn heet, nl. die “Wilgenhout Rivier" nr Sw. Q. 13-75. 
Van al die genoemdes is die Wilgenhoutrivier (net oos van Seweweeks- 
poort) nog die naaste aan Knuy. Die Salix capensis kom hier baie voor, en 
hy verleen sy naam aan plekke sowel in Khoekhoens as in Hollands 
(Afrikaans en Nederlands), trouens, ook in Engels, bv. “Willow Glen” op 
3322 AC. hier digby. Dit lyk weliswaar bietjie moeilik om te glo dat Knuy 
en =bhui- dieselfde woord is, maar die glyklank [h] en die halfkonsonant 
[n], en dan nog as hulle voorafgegaan word deur ’n suigkonsonant, skep ’n 
probleem vir die andertaliges om die Khoekhoense woord ’n vaste kontoer 
te gee in hulle eie taal. In feite lyk dit moeilik om Knuy-, Knui- en hulle 
hibridiese samestellings met =t=hui- te versoen, maar daar is wel weinig 
ruimte vir twyfel dat hulle saamhoort, en in die geval van Knuy- dat dit 
beteken “wilgerboom-” .

KOAIS S 2516 DD (wisselvorm van GOAIS alw.)

Vollmer FH 1853 Quellen 5 34 “Am 31. Januar erhielt ich die traurige 
Nachricht von dem Heimgang des Br. Gorth auf XKoais”

Vandag is die plek bekend as Goais nr 13; dit is bespreek in TH A* 429, 
en korrek verklaar as “Klei- of Modderplek” . Maar daar was 'n mate van 
twyfel oor die juiste suigklap wat by enkeles afwykend aangegee is. Hier
die vroee optekening van een en ’n kwart eeu gelede en komende van 
iemand wat in Bethanien as sendeling gewerk en die Namataal en die om- 
gewing geken het, moet ter versterking bygevoeg word. Hy skryf die naam 
met die palatale suigklap vooraan, aangedui met ’n X- volgens die stelsel 
van Vollmer wat hier in gebruik was voor die invoering drie jaar later van 
Lepsius se balkiestelsel (kyk TH A* 38). XKoais is te lees as =t=Koais; die 
k- word vandag met meer stem uitgespreek, soos g-. Nama =t=goa- = klei, 
modder, vgl. Kr.-R. 1969 NW 132.

[ +  Goaes]

KOAMS K 3018 AD

Visser GG 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Koams [op die 
plaas Kougoedvlakte] is afgelei van die Hottentotwoord Koup wat bete
ken ‘Hardevet'.”

Hierdie Koams moet nie verwar word met die Koams van KOAMS & 
ZOUTVLEI op 2918 nie. Of mnr Visser gelyk het met sy afleiding weet 
ons egter nie. Op die plaas Kougoedvlakte ontspring die KAAMSRIVIER 
wat ons op topografiese gronde verklaar het as “Rietmondrivier” . Indien
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Koams hier 'n wisselvorm van Kaams is, soos ons meen, dan beteken dit 
“Rietmond” , soos Nama =Fa = riet en ams = mond, wateropening (Kr.-R. 
1969 NW resp. 32 en 4).

KOAS (GROOT, KLEIN) K 2620 CB 

Veillet s.j. kaart “Groot Koas Pan” .

Teenoor die “Groot” pan le net noord daarvan 'n “Klein” pan met die
selfde naam. Dit weet ons uit ander landkaarte. Maar “Klein Koas Pan” 
verskyn nie op Veillet se kaart nie, omdat sy kaart net nie hoog genoeg 
noordwaarts daarvoor gaan nie. Nogtans hou ons met die kontrasterende 
naam rekening asof dit nog opgeneem kon geword het. Groot- [en Klein-] 
Koaspan (spelling gemoderniseer) korreleer presies met Groot- en Klein- 
Awaspan van die moderne kaarte. Hierdie Awas- is sonder twyfel te ver- 
staan as “Rooi(pan)” , kyk AWAS(PAN) in hierdie deel. Die vraag is of 
hierdie Koas- 'n ongewone wisseluitspraak is van Awas-, d.w.s. dat die
selfde panne hier ’n naam het wat deur party as Awas- uitgespreek is, deur 
ander as Koas-, m.a.w. dat Awas- en Koas- maar dieselfde naam is, die 
een met ’n velere inset K, die ander daarsonder. Vir ons lyk dit of die vo- 
kaliese deel eerder wys op twee woorde. Dan merk ons in SWA-reeks 
1968 vel 2620 Twee Rivieren op dat hier hoe duine is, so tussen Groot- en 
Klein is die “average height of Dunes 20 metres” , wes van Groot-Awas is 
hulle gemiddeld 17, oos gemiddeld 15 meter hoog. “Duin” is in Nama 
|gowa- (Rust 1960 DNW 15). Die -s van die fern. sing, in Koa-s kan se dat 
die naam op ’n (ronderige) pan betrek is. Koas-, Groot- en Klein-, is dan 
te verstaan as die “Duinepan” . Koaspan is in die geval "n alternatiewe 
naam van Awaspan, die een verwys na die duine, die tweede na die kleur 
van die duinsand.

KOBAAB S 2020 CC/CD

Kiepert 1893 kaart “ |Kobaab” , roete van Curt von Francois.

’n Goeie indruk van die landskap bied SWA-reeks 1967 vel 2020 Gam. Die 
hipsometriese tinte plaas dit bokant die 900 meter, 'n woestynwereld met 
permanente duine. Hierdie plek le in die Rooiboklaagte. Die inlandse 
naam kom met weinig twyfel van die woord vir “duine” , in Nama |gowa-b 
= “Dune” (Rust 1960 DNW 15). “Duin” .

+ KOBE (ook GROOT- en KLEIN-KOBE), KOEBEE(BERGE), -(PAS),
-(RIVIER) K 3118 DB, 3119 CC e.a.

Sensuskaart 1891 “Oorlogs Kloof alias Kobes River” ; verder plase “Kobe
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Vlakte” , “Groot Kobe” , “Klein Kobe" en “Klein Kobe River” . En op 
ander jonger kaarte.

Survey 1953 “Kobe Mountains, Vanrhynsdorp, 19 miles [31 km] East 
South East...From Bushman, phonetically pronounced Tjube, other 
spellings: Kobee & Koebee. Country was originally inhabited by Bush
men and Hottentots. Bushmen used to raid the Hottentot cattle, and the 
Hottentots watched the ‘coming together' place. This ‘coming together’ 
place or assembly point or region was called ‘Tjube’, meaning the ‘As
sembly Place’. Information supplied by Mr DJ van Zyl and Mr PJ 
Dreyer” . Form filled in by Magistrate D van Schalkwyk of Vanrhyns
dorp.

Survey 1955 “Kobepas, dist. Vanrhynsdorp, 15 miles [24 km] east of town. 
Name of long standing. Hottentot. Pronounced Kobe. The name is from 
Hottentot or Bushman origin. It is the name of a wild fruit with pips 
closely posted together like in a pomegranate. This was a gathering 
place of the Hottentots or Bushmen. The place is surrounded by moun
tains and the people were close together like the pips, hence the name 
Kobe. The pass is situated on the farm Groot Kobe Wor. 7:30. Informa
tion from PJ Dreyer, advanced in years, been here all his life...” Form 
sent in by Magistrate D van Schalkwyk.

Survey 1956 "Koberivier...No evidence can be traced as to the origin of 
this name...” Form sent in by Mr HJ Dallman of the Trig. Survey.

PNK besluit om die eerste of Khoekhoense lid van die hibridiese samestel- 
lings wat aan horn voorgele is, te spel "Koebee-” .

Vir verdere bespreking raadpleeg die inskrywing KOBEE... in TH A** 
726; gemerk sal word dat mnr DJ van Zyl ook daar getuig het. Interessant 
is dit om te lees wat magistraat Van Schalkwyk by die inwoners verneem 
het. Eintlik is die antwoorde net-net “daarnaas” , maar na aanleiding daar- 
van kan mens amper 'n gedagte van mnr FK Krenz 1979 te pas bring wat 
hy in ’n ander verband genoem het. Hy se: “Mit etwas phantasie konnte 
ich mir auch ein Bild von der Gegend machen oder von den Lebensum- 
standen der Namensgeber” .

Ons wil natuurlik graag sin en woord met mekaar versoen. En dan kan 
ons uit die vermelde omstandighede by Opmeting se segsliede beweer dat 
die San en die Khoekhoen seker minstens soms met mekaar slaags geraak 
het. Kobe(e) sal dan daarmee verband hou, kan mens verwag.

En dit is presies wat die ou Sensuskaart van 1891, d.w.s. van byna ’n 
eeu gelede, vertel. Die alternatiewe naam van Kobe- in sy toepassing op 
die rivier was “Oorlogkloof” , nl. op 'n bepaalde punt. As twee name vir 
dieselfde plek gebruik word, die een Khoekhoens, die ander (en gewoonlik 
jongere) naam Afrikaans, dan is die jongste naam byna altyd ’n reg- 
streekse of ’n onregstreekse vertaling van die ouer naam. Ons weet uit
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ander plekname in hierdie orngewing dat hierlangs kwaai geveg is. Daar is 
die rivier TROETROE wat oorlog beteken, en die plase Bakkeleyplaats en 
Bakleiplaas aan die Olifantsrivier noord van Vredendal. Daar is "Oorlogs- 
kloofrivier” wat deur Calvinia weswaarts vloei, wat dan die “Klein-Koe- 
beesrivier” (ofte Oorlogsrivier) ontvang en met die eintlike Koebeesrivier 
saamvloei. Laasgenoemde is ’n sytak van Doringrivier. Daar is hierlangs 
nog ander plekname waarvan “Oorlog-” 'n samestellende lid is.

Nou is die vraag wat uit al die omstandigheidsgetuienis voortvloei die 
volgende: vertaal “Oorlog-” ons “Kobe(e)”? Dan moet dit ook taalkundig 
klop. Mens kan dink aan ’n Ou-Kaapse woord k’auw = “vechten, pug- 
nare” , aangeteken by Witsen 1691 (200 jaar voor die datum van die Sen
suskaart), en ook opgeteken deur ds Valentyn, Kolbe e.a. (vgl. HOTT 
212). Die k’auw stem dan ooreen met die Ko- van die pleknaam hier, en 
die -be- is ’n lokatiewemorfeem, letterlik “Oorlog-” of “Vegplek”, “Ba- 
kleiplek”. Soos verwag kan word, is die woorde vir “veg, baklei, oorlog 
voer” oud. Die Ko- van die pleknaam kan ook geknoop word (op grond 
van klankooreenkoms) aan wat vandag in Nama heet: 4=khu = verbrysel 
(Boois J 1979 Taalassistent Kanttekening), in Kr.-R. 1969 NW 258 ver
klaar as “in Stucke gehen".

Dit lyk dus, alles tesaam geneem, of hierdie groep plekname rondom die 
grondwoord Kobe met “Oorlogsplek" vertaal moet word.

KOBES k KOEBEE

KOBIE(FONTEIN), KOBJS(FONTEIN) K 2817 CD

Sensuskaart 1891 “Kobis Fontein” . Veillet s.j. kaart “Kobie Fontein” .

Die fontein le in (of is dit aan?) die “T.Cowiep", dit is die Kowieprivier. 
Die naam van die foniein het verdwyn. Wes van horn op die ou kaarte le 
“Kalk Fontein” . Die ooreenstemming tussen die Ko- van Kobi- en sy 
Nama !kho- wat “kalk” beteken (Rust 1960 DNW 34) en regstreeks aan- 
sluit by die Afrikaanse pleknaam Kalkfontein, maak dit baie aanneemlik 
dat die ou, nou verdwene naam Kobis(fontein) te verstaan is as Kalk(fon- 
tein). Die -bi- is ’n lokativerende element, die -s van die fern. sing, se dat 
dit hier bepaaldelik 'n fonteinnaam is. Die -s val weg in die vorm Ko- 
bie(fontein) en berei die weg voor vir volksetimologiese afdwaling, nl. om 
van die Khoekhoense naam ’n persoonsnaam Kobie te maak.

KOBIS K 2122 AB

Andersson CJ 1853 kaart “ Kobis (vley & wells)” . Kiepert 1893 kaart 
“Kubie (Kobis)” .
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Hierdie Kobis beteken nie "Kalkfontein” nie, maar die aanduidings is dat 
dit vereenselwig moet word met Nama !khuwi- = vlei (vgl. Rust 1960 
DNW 70). Daar is eerstens die byskrif van Andersson. en dan die klank- 
wisseling t.o.v. die vokaal wat aansluit by die -u- van Ikhuwi- vir “vlei". 
Hierdie plek le in die vlei- en moerasagtige gebied suid van die Ngami- 
meer.

[IKhubis**]

KOBIS S 1918 AC

Hahn Th 1879 kaart “ IKobis". uitspanning. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Gobis” , bron.

Die bron en uitspanning uit die ou dae le aan die wapad van Grootfontein 
af na Abenab toe, dus veel nader aan die hoofdorp as GOBIS 1918 AB. 
Dit het egter met weinig twyfel dieselfde verklaring as hierdie Gobis, nl. 
van “Kalkfontein". Die reisigers was geheel en al afhanklik van die water- 
bronne wat dus t.o.v. hulle nuttigheid en smaak kensketsende name dra. 
Vir die taalkundige bespreking kyk onder GOBIS 1918 AB. Ook hierdie 
inlandse naam het in onbruik geraak.

[IKhobes**]

KOBIS S 1920 AA

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Kobis” , bron aan die pad.

Hierdie ou (nou verdwene) waterplek het aan die duinepad noordwaarts 
gele tussen Tsumkwe en die ou Kalkfontein (nou Dobe). Die betekenis is 
met min twyfel “Kalkfontein” , by Nama !kho-b = kalk(klip) (Rust 1966 
DNW 34).

[IKhobes]

KOBIS kyk KHUBUS 

KOBUSERiBERG) S 2316 DA

Topografiese reeks 1974 vel 2316 Rehoboth “Kobuserberg".

Op die oog af lyk hierdie naam nie Khoekhoens nie, maar topografies blyk 
dit tog so te wees. Die berg le naamlik op die punt waar die plase 
Dymoeb, Oudam en Kobus bymekaarkom. Die eerste lid van die naam, 
nl. Kobus-, is o.i. 'n aanpassing van die naam Kobos, die res van die naam 
is Duits. Vir die verklaring van die naam KOBOS vgl. TH A** 728.

531



KOBUS( RIVIER) S 2416 BC

SWA-reeks 1973 vel 2416 Mariental “Kobusrivier” .

Ons het hierdie naam nie elders teegekom nie. Die generiese term “rivier” 
is sekerlik oordrewe te noem. Die lopie beweeg van wes na oos. Dit begin 
op die plaas Swartkobus en le net onderkant die Swartkobusrivier. Die 
verband met die komponent “-kobus” in die naam van die plaas en die 
ander riviertjie daarop is onontwykbaar. Dan is ook hierdie Kobus- te ver
klaar soos die ander twee name met bestanddeel -kobus, en soos die naby- 
gelee “Witkobus” , vgl. SWARTKOBUS. Hierdie Kobus is soos Nama 
!khubi-s = vlei, pan, d.w.s. Kobusrivier is te verstaan as “Vleirivier” . Dit 
moet nie verwar word met bv. KOBAS nie.

KOCHAS S 2717 DC

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Kochas” , bron in die Grootvisrivier, so ook 
op ander kaarte.

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Kochas, miskien is dit 'n plek met baie 
kalksteen. !Kob = Kalksteen”.

Kochas, plaas nr 113, le aan die Visrivier, net noord van die warmbronne 
Aiais.

KOCHENA S 2718 BA

Dit is plaas nr 74; dit grens aan Kuchanas wat wes daarvan gelee is. Oor 
die algemeen geld hier wat oor die ligging van die buurplaas en die baie 
doringbome daarop gese is. Ons meen dit is net ’n wisselvorm van KU
CHANAS, en beteken dus die “Doringboomryke plek", of die “Doringrige 
plek” , n.a.v. die doringbome daar waarvan daar “plate” is, altans was, vgl. 
mededeling van mnr Christian Marcus by Kuchanas.

KOCHENA kyk UWIS

+ KODAS(RIVIER) (ou naam van Bloubosrivier) K 2816

Die naam Kodas is reeds behandel in TH A** 729. Daar kom dit voor as 
’n “Bergiibergang” of poort/pas, ’n rivier, ’n myn, en ’n plek in die Rich- 
tersveld en in die Kamiesberg. Die betekenis is aangegee as serpentynsteen 
of “soapstone” waaruit tabakspype gemaak is. Die naam kom op die 
Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2816 Alexander Bay voor as “Kodasrivier” 
en “Kodas Peak”, op die ooreenstemmende Topografiese kaart 1974 is lg. 
“Kodaspiek” , maar Kodasrivier verskyn nou as “Bloubosrivier” . Ons lei 
daarvan af dat die ou riviernaam vervang is.
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KOEBAS (HOEK, -KOLK) K 2919 DC

Sensuskaart 1891 “Koebas Kolk”, dieselfde by Veillet en latere kaarte; die 
naam het oorgegaan op die plaas as "Koebas Hoek", vgl. o.a. Topo- 
kadastrale reeks 1966 vel 2918 Namies.

Ons het geen regstreekse hulp van buite gekry nie. Ons meen egter daar is 
belowende onregstreekse hulp. Koebas Hoek nr 7 le in die distrik Calvinia 
(Civ. Q. 23-25), suidelik van Pofadder, in 'n gebied wat ryk is aan droe 
panne, aan “vloere” , en in goeie tye is daar baie kolke, waarvan enkeles 
seifs standhoudend is. Die fern. sing, -s van Koeba-s toon wel ook hier aan 
dat die naam van die kolk (die ou naam was Koebas Kolk) op die plaas 
oorgegaan het: die -s dui o.a. watername aan soos van fonteine, kolke, 
panne. Nou le westelik van Koebas Hoek ’n ander plaas met die naam 
“Bosluis” Ngm. Q. 13-17, en daarop die heel groot “Bosluispan". Die 
uiters lastige, soms giftige bosluis is dikwels 'n motief vir die benoeming 
van ’n plek, en hier maak die genoemde name dit seker dat die bosluis 
hier ’n plaag moes gewees het. Die “rote Buschlaus (von den Blasen. die 
durch ihren Biss auf der Haut entstehen...” (Kr.-R. 1969 NW 250) heet in 
Nama =t=khoba-, met wisseluitspraak =t=khowa-, en die ooreenstemming 
met die Khoekhoense deel van die ou kolknaam en die huidige plaasnaam 
is so opvallend sterk dat die omstandigheidsgetuienis ’n goeie saak uitmaak 
vir “Bosluiskolk” , later “Bosluishoek”.

[TKhobas]

KOEBOEGAS K 2917 DB

Topografiese reeks 1974 vel 2916 Springbok “Koeboegas” . S.A.-reeks 1:50 
000 1975 vel 2917 DB Springbok “Koeboegas” aan ou pad tussen 
Springbok en Okiep.

Die -ga- is hier waarskynlik die hoeveelheidsuffiks -xa- van Nama (en bete
ken ‘volop aan’, ‘baie’). Die grondwoord het 'n groot gelykenis met Nama 
|khubu-, |khuwu- = “das Erdschwein” (Kr.-R. 1969 NW 254, die “Plek 
waar daar baie aard-, ook genoem erdvarke (Orycteropus afer) voorkom” . 
Die aardvark word hier aangetref (SESA 1970 1 2). Indien die slotdeel 
soos Nama =1= ga- = "die Flache, die Ebene” (Kr.-R. 97), is, dan te ver
taal met “Aardvarkvlakte” .

KOEDOMA K 3420 AC

Topo-kadastrale reeks 1965 vel 3420 Riversdale “Koedoma (or Koe 
ranna)” .

“Koedoma” is plaas nr Sw. Q. 7^4, dist. Bredasdorp. Aan sy suidweste-
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kant en aangrensend le die plaas “Nooitgedacht Geleegen aan de Zoute 
Kloof" nr Sw. Q. 7-5, en suid daarvan en aangrensend weer “Zout Kloof" 
nr 4016/1955. Oor die twee plase “Nooitgedacht Geleegen aan de Zoute 
Kloof” en “Zout Kloof” vloei die “Soutkloof” , 'n noordwestelike tak van 
die Karsrivier. Die “Soutkloof” vloei oor die plaas “Sout Kloof” nr Sw. Q. 
10-38. Noord van die plaas en aangrensend is “Brakke Kloof” , plaas nr 
Sw. Q. 14-47, en aan sy oostekant grens weer “Zoutkuil" nr Sw. Q. 10-36. 
Op die Topografiese vel 1:50 000 3420 AC. Protem word aan die suidwes- 
telike kant van en aangrensend aan “Koedoma” aangegee “Groot Zout- 
kloof” . Ons het al telkemale die verskynsel teegekom dat ’n Khoekhoense 
toponiem as komponent van 'n naamkerngroep in die Nederlandse en 
Afrikaanse komponente van dieselfde naamkerngroep vertaald voorkom. 
Ons meen dat ons hier dieselfde verskynsel het, m.a.w. dat “Zoute 
Kloof” , “Zout Kloof” , “Zoutkloof” , “Sout Kloof” en “Sotkloof” almal 
vertalings is van “Koedoma” . Die lid “Koe-” van “Koedoma” is dan soos 
Nama +6- = sout, “Salz” (Rust 1960 DNW 51), die anlautende K- ver- 
teenwoordig die palatale suigkonsonant =¥. Die lid “-doma” van die naam 
“Koedoma" is soos Nama dommi = "Kehle” (Rust 34), 'n antropomor- 
fiese siening dus van die kloof as keel wat die water meevoer — vgl. vir 
ander voorbeelde van dieselfde siening HEIADOM, NUDOM(I). Indien 
juis, is “Koeranna” in die naam “Koedoma (or Koeranna) moontlik 'n 
aangepaste uitspraak van “Koedoma". Op die Topografiese reeks 1973 vel 
3420 Riversdale kom vir hierdie plek net “Koranna" voor, duidelik 'n 
volksetimologiese aanpassing wat in die naam ‘n verwysing na die stam- 
naam sien.

KOEGAB(RUG) K 3017 BA (bewaar wel die ou naam van Doornfontein)

S.A.-reeks 1971 vel 3017 BA Soebatsfontein skaal 1:50 000 is op die plaas 
Doornfontein langs die pad by 'n paar hutte ingeteken en die werf daar 
“Koegasrug” genoem. Die lid “-rug” verwys na ’n verhewenheid daar, ge- 
woonlik skerp genoeg om ’n beeld te word. Die Koega- is moontlik soos 
Nama ||khu- = doring(boom)-, en die lid -ga- wel soos Nama +ga- = vlei 
(Rust 1960 DNW 70), sodat Koegat in feite vertaal moet word as “Do- 
ring(boom)vlei/fontein". Anders uitgedruk: hierdie werf bewaar eintlik die 
ou Khoekhoense naam van die plaas. Die huidige naam is nog Nederlands, 
wat wil se dat dit waarskynlik oud is en dateer uit die tyd toe die persoon 
wat die plaas gedoop het, nog genoeg Nama geken het om dit te kon ver
taal, soos in talle en talle gevalle in die Noordweste gebeur het.

+ KOEGAS, KOEGAStBRUG, -PUTS) K 2922 AD

Sensuskaart 1891 “Koegas” en “ Koegas Puts” , so ook by Veillet s.j. kaart
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en latere kaarte, maar met spelling soms “Koegasputs” en byvoeging 
“Koegasbrug” vir die gehug.

Mossop EE 1935 in VRV 15 19 by Husingais "Marked upon Map 2 
(Gordon Collection) at the present Koegas, ‘Hoekingais of Scorpioen 
Kraal’. Koegas = |hu-xas (Many Scorpions)” .

Ons het die naam Koegas bespreek in TH A* 732 en dit daar tereg ver
klaar as die “Plek ( -s) waar daar baie (-xa-) seekoeie (!kao-) voorkom” . 
Dit is bv. dieselfde naam as Wikar se Kougaas, maar lg. vir 'n ander plek 
laer af langs die Oranjerivier. So het ook Mossop verklaar dat Wikar se 
Kougaas beteken “abundance of hippopotami” (bl. 18). Hoekom het hy 
Koegas dan andcrs verklaar. en dit ten spyte daarvan dat aan die Oranjeri
vier net noordelik van Koegas plekke le soos “Zeekoebaard” (Seekoeibad 
by sommige) en “Zeekoe Gat” , daarnaas “Boven Zeekoe Gat” (o.a. op 
sensuskaart 1891)? Die rede vir die ontsporing is dit: Mossop identifiseer 
Husingais volgens die roete-aanduidings met Gordon se Hoekingeis wat die 
Khoekhoense naam vir Skerpioenkraal is, die kraal waar die Skerpioen- 
bende van die Koranas gewoon het. En nou wil Mossop die identifikasie 
ook taalkundig waar maak. “Skerpioen” is in Nama |hu-. Hu- en Koe- (in 
Koegas) is inderdaad bestaanbare wisseluitsprake (vgl. TH A* 45 onder 5 
C 3). maar met al die benamings in die omgewing wat toon hoe volop die 
seekoeie hier was, en die direkte aansluiting van die inlandse naam Koegas 
by sy normale Namavorm van IKaoxas = “Baie seekoeie", is dit seker on- 
nodig om na ’n bestaanbare wisselvorm terug te gryp. Kyk ook die ge- 
noentde feite in TH A** 732. “Seekoeiplek".

KOEGA(S)(RIVIER) kyk COEGA...3325

KOEGEROO K 3323 BC

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3322 Oudtshoorn "Koegeroo".

“Koegeroo” is plaas nr Uit. Q. 4-43, dist. Willowmore. Ten suide daarvan 
is die plaas “Doornbosch” nr Uit. Q. 4-44, op die ooreenstemmende 
Topografiese kaart is dit “Doringbos” . Die topografiese nabyheid van 
Koegeroo en Doringbos/Doornbosch laat die vraag ontstaan of daar nie 
ook ’n taalkundige verband tussen die name is nie. "Doring" is in Nama 
11khu- (Rust 1960 DNW 14) wat dalk in verband staan met die lid “Koe-" 
van “Koegeroo” . Oor die res van die naam het ons minder sekerheid.

+ KOEGRABIE K 2921 BB

In TH A** 733 het ons tentatief “Koegrabie” as "graafwater in sand" ver
klaar, d.w.s. soos Nama Ihuxorabe. Op topografiese gronde doen ‘n ander
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moontlikheid horn nou as ’n meer aanneemlike voor. “Koegrabie” le vol
gens die Topokadastrale reeks 1967 vel 2920 Kenhardt op die plaas “Koe- 
grab’s” nr Car. Q. 3-27. distrik Kenhardt. Op dieselfde plaas en noordoos 
van Koegrabie is daar 'n pan wat op die ooreenstemmende Topografiese 
kaart 1974 aangegee word as “Ou Brakpan". Brak is in Nama |u (Rust 
1960 DNW 12) wat gevelariseerd met die eerste lid van Koegrabie, nl. 
Koe-, kan ooreenstem. Anders kan gedink word aan ’n vroeere gevelari- 
seerde =t=o- = “sout” (Rust 51). Die verskynsel dat ’n Afrikaanse kompo
nent van 'n toponimiese groep die (gedeeltelike) vertaling van die Khoe
khoense komponent is, het ons al baiemaal teegekom. Oor die tweede lid 
van die naam, nl. -grabie, het ons niks by te voeg by wat in TH ** t.a.p. 
staan nie.

[KOEIVLEI, KOEIVLE1BERG] kyk KONAKWAS(BERG(E))

KOEKABASEB K 2917 CB (ou naam van Doornfontein)

Engelbrecht JH 1978 Sendeling Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Koeka- 
baseb. Vandag Doornfontein. Koeka is die kneukel by die voet, en 
baseb is doodgaan. Die verklaring is dat daar ’n kind deur 'n doring- 
boomdoring op die koeka gesteek is. Hy het bloefvergiftiging gekry en is 
baseb".

Die Sensuskaart van 1891 gee reeds 'n “Doom Fontein" aan met 'n “W. 
Portion" en 'n “E. Portion" waar ’n ongenoemde riviertjie (vandag die 
Komaggasrivier) op die oewers waarvan “Doom Fontein” le, in die 
Buffelsrivier van die suide af inloop. Die twee “portions” stem ooreen met 
“Doornfontein-Wes" nr 196 en “Doornfontein-Oos” nr 319 van later, vgl. 
S.A.-reeks 1975 skaal 1:50 000 2917 CB Wolfberg. Die ou Khoekhoense 
naam het ons nerens elders as by ds Engelbrecht teegekom nie. Gordon 
vermeld 'n KOEKABASSI (TH A** 733), maar die plek le op 2820 CB. en 
word deur horn nie verklaar nie. Ons meen ds Engelbrecht se verklaring 
vir hierdie Koekabaseb is volgens sy ontleding taalkundig nie waar te maak 
nie. Groter kans het 'n verklaring wat in die lid Doom- (van Doornfon
tein) en in die lid Koe- van die Namanaam dieselfde term sien, nl. Nama 
11khu- = “Dorn" (Rust 1960 DNW 14). Ten minste tot hiertoe is die Hol- 
landse naam ’n vertaling van die ou inlandse naam. Die -se-b is ’n lokatief. 
Die middelstuk kan ons nie met sekerheid verklaar nie. Is die -ka- bv. soos 
Nama -xa- = baie, d.w.s. baie dorings, of is die -kaba- te begryp as 
|(k)awa- = rooi, d.w.s. die “Rooi plek waar die doring/doringboom staan 
(wat die kind noordlottig gesteek het met "n vergiftigde doring)"? Ons is 
ds Engelbrecht dankbaar dat hy vir ons die ou naam bewaar het.

[| |Khu|awaseb]
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KOEKEDOUWS(BERG), KOEKEDOU(RIVIER), ONDER KOEKEDOUW
K 3319 AC/AD

Opmeting 1953 “Koekedourivier, distrik Ceres. Naam van 'n kloof en
rivier, ou naam, heel moontlik uit Hottentots. Betekenis onbekend”.

Die lid -dou(w) is wel soos Nama dao- = poort, ook kloof, sodat die begin 
wel betrekking sal he op die deel van Witsenberg waar Koekedouwsberg 
en Onder Koekedouwsberg ingeteken is op S.A.-reeks 1976 skaal 1:50 000 
vel 3319 AC Tulbagh (3319 AD is nog nie beskikbaar nie). Koekedousri- 
vier loop tussen die Witsenberg en Skurweberg suidwaarts deur tot hy by 
Ceres indraai in die Dwarsrivier, sytak van Breerivier. “Ceres Dam” is in 
die elmboog van die rivier. Ons kry nie hulp oor die betekenis van die 
grondwoord nie, nl. oor die Koeke- nie. As mens rekening hou met omge- 
wingsname soos “Boskloof" of “Ouhuisbos” , of met plaasname soos 
“Doom Plaat” 316, en 'n verband met Koeke- n.a. daarvan wil soek, kan 
gedink word aan Nama ||khu-gu- = “dorings” , nl. van die doringbome. en 
is assosiatief moontlik “Doringskloof” en “Doringskloofrivier” .

+ KOEKENAAP K 3118 CB

Hierdie naam is bespreek in TH A** 735-6. Die gegewens daar moet eers 
nagelees word. Ons het die verklaring van Gordon 1780 as die aanneem- 
likste voorgehou, nl. van “Vleissnyrivier” , wat taalkundig ook goed klop. 
Daar het ons as ’n moontlike vergissing of misverstand die verklaring afge- 
wys van Hop-Brink, nl. “ ...aan een plaats Koekenaap, in ‘t Duyts [ver- 
staan: in Hollands] Bakoven...” Hop-Brink se verklaring van byna twee en 
"n kwart eeu gelede is die oudste tot hiertoe bekend, dit dateer uit 1761.

Koekenaap is ’n plek net noord van die elmboog van die boloop van die 
Olifantsrivier, ook vandag nog, maar dit le ook oorkant d.w.s. suidelik 
hiervan en was die ou naam van die sendingpos Ebenhaeser. Veel verder 
suid, aan die oostelike kant van die Olifantsrivier, le die “Pakhuisberge” . 
Hiervan is nog geen steekhoudende verklaring gegee nie, vgl. o.a. Du 
Plessis 1973 Ondersoek 161.

Die Duitse sendelinge van Wupperthal spel Pakhuis en Pakhuisberge 
herhaaldelik as “Bakhuis" ens., so pastor Johannes Leipoldt 1830 in BRM 
1832 62 “Ich eilte...auf den Platz Kleen Bakhuis...Als ich...auf den Bak- 
huis-Berg kam...” Leipoldt is op weg van Wupperthal na Clanwilliam.

Die vraag: is daar ’n verband tussen Bakhuis en Bakhuisberg aan die 
een kant, wat albei ook geografies natuurlik dieselfde plekke is as die hui
dige Pakhuis en -berge, en aan die ander kant “Bakoven" hoerop? Ter- 
loops, ’n “bakoond” is in Nama, letterlik vertaal, ’n “bakhuis” , ||gan-oms 
(Rust 1960 DNW 8). Indien “Pakhuisberge” ’n uitspraakvariant is van 
“Bakhuisberge” , dan sal die eienaardige klipformasies hier waarskynlik die
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benoemer tot poesie gei'nspireer het, ’n geesverwant van Louis Leipoldt 
dan, kleinkind van die sendeling wat ons aangehaal het.

As daar dalk iets in hierdie verbandlegging steek, nl. dat Pakhuis eintlik 
Bakhuis is, dan se ons nie dat Koekenaap met “Bakoven" te vertaal is nie. 
Daar is nog dele wat nie voeg nie. Taalkundig is so ’n vertaling nie waar te 
maak nie, nog nie. Miskien is hier by Hop-Brink bloot ’n geval van misver- 
stand, bv. in die sin dat die informante inligting oor die berg gegee het, en 
nie oor Koekenaap self nie.

Met bostaande wou ons alleen op ’n aanknoping gewys het t.o.v. “Bako
ven” en die verder suid gelee “Pakhuis” , wat miskien “Bakhuis” was, in 
Nama die letterlike vertaling van hulle ||gan-oms.

KOEKOEB K 2820 DD

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2820 Upington “Koekob".

“ Koekoeb" is plaas nr Ken. Q. 1-26, distrik Gordonia, net suid van en 
aangrensend aan die Oranjerivier. By die noordwestelike punt van die 
plaas is “Neuseiland” ; die “Neusberg” loop al met die suidwestelike grens 
van die plaas langs en suidwes van die berg vloei die “Neusspruit” noord- 
weswaarts om by Neuseiland in die Oranje uit te water. Vir “neus” is in 
Ou-Kaaps o.a. t’koi, KoYP en xk’eu opgeteken (HOTT 401), in Nama is 
dit +gui-, wat met die bestaanbare wisseling van g- en k- met die eerste 
lid van Koekoeb. nl. Koe-, kan ooreenstem. Die tweede lid van die naam. 
nl. -koe-b, is soos Nama |uib = “berg” (Rust 1960 DNW 10), in Ou-Kaaps 
o.a. cou, khoe, koe ens. (HOTT 217). Die slot -b is die ml. ekv., gewoon 
om riviere of, soos hier, berge, te lokativeer. Dit lyk dan taalkundig en 
geografies moontlik dat Neusberg die regstreekse vertaling van Koekoeb is 
en dat die eerste lid in vertaling oorgedra is op die spruit en die eiland.

Op die ooreenstemmende Topografiese kaart 1975 word aangedui dat die 
Neusbergreeks horn noord van die Oranjerivier verder in noordwestelike 
rigting verleng. Daar kom ook die name “Neuspoort" en vir die sylyn 
“Neushek” voor. Die uitgestrektheid van die bergreeks (oor die 30 km) 
versterk ons vermoede dat die naam Neusberg in sy Khoekhoense vorm 
Koekoeb primer was.

Die naam berus dan wel op ’n gelykenis wat die benoemer met ’n neus 
gesien het, nl. met die neus van ’n mens of dier. Antropomorfiese sieninge 
by naamgewing in hierdie omgewing is gewoon. Ons meen dat die verkla
ring wat uit die genoemde oorwegings afgelei is en wat patroonmatig is, 
die afleiding oortuigend maak en die vermoedens van dr Van Vreeden 
1961 Oorsprong 382 onwaarskynlik maak. Bloot klankassosiatief dink Van 
Vreeden vir die eerste lid Koe- aan 11khu- = doringboom, of, in navolging 
van prof. JA Engelbrecht (aangehaal in Oorsprong 570) aan lubu-, luwu- 
= eier. Albei vermoedens stuit verder op taalkundige besware. Koekoep is
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dan “Neusberg” , en al die samestellings in hierdie buurt met bestanddeel 
Neus- gaan terug op Khoekhoense name waarvan die Afrikaanse name 
vertalings is, dus ook Neuseiland.

KOENABIP, KOENABIP(KOP) K 2818 DC/2918 BA

Veillet s.j. kaart “Koenabip” en “Koenabip Kop", ook op ander en jonger 
kaarte.

Vandag is dit die naam van plaas Koenabib Nam. Q. 10-34, net wes van 
die Hartbeesrivier en ook westelik van Pella, aan die Kaapse kant van die 
Oranjerivier. Die ml. ekv. -p (ook -b) is onomasties gewoonlik 'n teken 
dat die naam die van 'n berg of rivier is, en met Koenabipkop op die plaas 
word verntoed dat die plaas sy naam van die berg gekry het. Indien juis, is 
die vraag of die bergnaam vertel dat die |jkhona-plant daar voorkom, 'n 
sp. Gnidia (vgl. Wiss HJ 1974 Botanische Mitt 28). Die -bi- is dan 'n loka- 
tiewe morfeem. Die vraag is nog oop.

[| jKhonabeb]

KOENOBEE(KOP) K 3017 AD

Mostert JJ 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof "Die dele [van die 
plaas Avontuur A] met name is om vir iemand te beduie van watter 
plek jy praat, bv. Koenobeekop, omdat daar baie koenobeebessiebosse 
staan".

Op die klank af lyk dit moontlik dat die pleknaam afgelei is van 'n sp. 
Royena, later noukeuriger geidentifiseer as Diospyros sp., in Afrikaans 
onder die volksnaam kraaibos bekend, deur Claudius 1685 108 opgeteken 
as kanobe en in Nama Iganube. (HOTT 357 en vgl. GONUBIE in TH A* 
449).

+ KOERI(E)S(BERGE) ens. K 2918 BB en AC

In TH A** het ons die plekke met die woord Koeri(e)s- as lid saamgegroe- 
peer en die mening uitgespreek dat die verklaring van “Schildkrote” 
(Nama 11k(h)uri-) kan aanvaar vir almal. Nou blyk daar op topografiese 
gronde steun te wees vir die vereenselwiging met Nama !uri- = wit. Op die 
Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2918 Nanties word op 2918 BA die plaas 
“Koeris" nr Nam. Q. 6-5 aangedui, en anderkant die noordoostelike hoek 
daarvan, op 2918 BB, die “Koerisberge". Op die Topografiese reeks 1975 
vel 2918 Pofadder word dieselfde berg aangegee as "Witberg". Daar kan 
nie veel twyfel wees dat “Wit-” die vertaling van “Koeri-s” is nie; die ver- 
skynsel het ons al baiemaal teegekom. Die plaasnaam “Koeris" sal dan
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dieselfde betekenis he van “Wit-” en, omdat die fem. sing.-uitgang ono- 
masties -s gewoonlik op ’n bron of fontein dui, is die kanse goed dat die 
(plaas)naam Koeris primer is en op die berg oorgedra is.

Op 2918 AC is op die genoemde Topografiese kaart 1975 die “T’Koe- 
riesberge” en “T’Koeriesrivier” . Die plekke is wel omtrent 26 km 
noordnoordoos van die dorp Springbok en korreleer dus presies met “Koe- 
riesberge” en “Koeriesrivier” waarvoor Opmeting 1965 (TH A** 738) die 
verklaring aangegee het van “Khuris = klein veldskilpad”. Moontlik aan 
die hand van hierdie wenk kom die name op die Topografiese reeks 1:50 
000 1970 vel 2918 AC Kontorogab voor as “Khurisberg” en “Khurisri- 
vier” . Die topografie pleit egter vir 'n verband met Nama !uri- = wit; op 
die Topografiese kaart 1:250 000 hierbo genoem is daar tussen die T’Koe- 
riesberge en die T’Koeriesrivier die plek “Witbank” . Ons meen dat ons 
hier weer die verskynsel het dat die Afrikaanse komponent van ’n toponi- 
miese groep die (gedeeltelike) vertaling van die Khoekhoens is, m.a.w. dat 
“Wit(bank)” vertaal is uit T’Koerie-, Koerie- of Khuri-, en dat die name 
soos Nama !uri- = “wit" is.

KOERIETJ1EKWAS K 3017 A A

Coetzee GJE 1979 Streekverteenwoordiger Unisa in Windhoek Brief 
“Koerietjiekwas was op die plaas Swartduine... My vader, nou reeds 
baie jare oorlede, het gese dat die regte naam ||guru!goa is. ||Guru sou 
die Hottentotse woord vir die wit vuursteenklippies wees, en !goa sou 'n 
leegte of holte of vlakte beduie. Dit alles dui op die leegte of smal 
vlakte langs die see met ’n wit vuursteenkoppie naby die suidelike uit- 
einde van die leegte...”

Die betekenis is duidelik deur mnr Coetzee aangegee. ||Guru-, en met 
gewone wisseling ||kuru-, beteken “Ouarz, Kieselgrund...” (Kr.-R. 1969 
NW 143). Hierdie woord het (indien ons ||gurus as grondslag aanvaar) 
blykbaar opgegaan in die Afrikaans van die mense daarlangs, sodat hy ’n 
verkleiningsuitgang kon aanneem en koeroetjie kon word, omdat die vuur
steenklippies naamlik klein was; koeroetjie het dan daarna as gevolg van 
klankharmonie koerietjie geword. Die !goa- = “Einsenkung formen (im 
Gelande)” (Kr.-R. 125), d.i. die “holte/leegte/vlakte” ens. van ons segs- 
man, ook “kolk” en “kuil” . “Vuursteenkolk, -holte” ens. Ons glo egter 
dat die eerste lid anders verklaar moet word. Die kwartssteentjies is wit, 
en “wit” is in Nama !uri, in Ou-Kaaps !kuri, wat direk aansluit by die 
Koerie-van die naam. Die grondslag is die kleur van die kwarts, en is nie 
die naam van die kwarts nie. Die res soos hierbo. “Wit(kwartsklip- 
pie)kolk” .

Mnr Coetzee skryf dat aan hierdie plek verhaaltjies verbonde was. Aan 
die seestrand regoor die vuursteenkoppie was daar ’n groot klip waar met
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laagwater vars water uitgesyfer het. Hy se “Een van die stories was dat ’n 
geselskap daardie watertjie wou oopmaak, sodat hulle hulle waterdromme 
vinniger kon volmaak. En toe hulle daardie groot klip wegrol, sou hulle 
daaronder 'n ‘pothole’ heel ryk aan diamante gekry het” .

+ KOERIS K 2918 BA/BB kyk + KOERI(E)S(BERGE)

By + KOERI(E)S(BERGE) het ons die lid Koeri(e)s- verbind met Nama 
!uri- = wit, en wel omdat die Koerisberge aan die noordoostelike punt van 
die plaas Koeris op die ooreenstemmende Topografiese kaart 1975 aange
gee word as “Witberg” . Hierdie berg is op 2918 BB. Ongeveer wes daar
van, op 2918 BA, is nog ’n “Witberg" op die Topografiese kaart aangedui; 
dit is blykbaar op die noordelike grens van die plaas Koeris. Hierdie vas- 
stelling verleen verdere topografiese steun aan die vereenselwiging van 
“Koeris” met “Wit” .

+ KOERIS K 2918 CB/DA

In TH A** 739 het ons “Koeris” van die plaasnaam “Koeris and Tauk- 
heis” saamgegroepeer met KOERIS 2918 BA en BB, en die verklaring 
daarvan aangegee as !(k)uri = wit, of 11khuri- = veldskilpad. Nou maak 
ons ’n vasstelling wat nuwe lig op die naam werp. “Koeris and Taukheis" 
grens aan die suidwestekant aan “Brakdam" wat 'n komponent is van die 
naamgroep KOURKAMMA, DABEEB. Koerkamma se Koppie, Brakri- 
vier ens. Dan lyk dit asof die lid Koeri- hier soos die Kour-/Koer- daar 
verklaar moet word, nl. as “Brak-” of, in 'n verbandhoudende betekenis, 
“Kalk-” , vgl. KHURUKEIB. Die slot -s van Koeris is die fern. sing., 
gewoon by name van bronne, fonteine ens. Topografiese steun vir die ver
klaring van Koeris as “Kalk(kom)” vind ons daarin dat op die plaas Koeris 
and Taukheis daar ’n "Kalkkom” is, vgl. Topografiese reeks 1975 vel 2918 
Pofadder. Krenz FK 1979 Boer Aantekening stem saam en verwys na 
“ Ikhuri- = ‘Brakpan = Lekplek’.”

KOERKAMMA (SE KOPPIE), -(SE HOLTE) kyk + KOURKAMMA 

KOEROEAMA K 2917 CA

Mostert JC 1978 Boer Vraelys per Burger Skoolhoof “Koeroe-ama: Bete
ken ‘Klipkop’, die kop is so genoem weens die klipperigheid van die 
grond” .

Gelee op die plaas Dikgat 195 aan die Buffelsrivier. Die koppie se grond
woord is die Koeroe-, soos Nama 11guru- = “Quarz, Kieselgrund...” (Kr.-
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R. 1969 NW 143), met die nasetsel -ama = “bei" (Kr.-R. 3), tensy dit te 
verstaan is as fa m  = “auf, iiber" (33). te substantiveer as “hoogte", 
“kop". Die "Kop waar/waarby/waarop kwartsklippe (volop) is", of 
“Kwartskliphoogte".

[| |Guru +  antmi]

+ KOEROEBEES K 3017 BA

Smith CP 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Koeroebees is 'n 
Boesman- of Hottentotwoord. Die naam het ontstaan as gevolg van die 
fontein genaamd Doornfontein. ‘Koeroe’ beteken grawe en ‘bees' water 
of grawe water".

In TH A** 739 het ons die mening uitgespreek dat die lid Koeroe- soos 
Nama 11guru- = “kwarts” is. Een van ons segsliede daar. nl. mnr TF 
Dixon, het die verband met “wateraar” genoem, in Nama Tkhuru-. Mnr 
Smith se opmerking hierbo dat die naam ontstaan het as gevolg van die 
fontein kan moontlik die verband met “wateraar" versterk. Dat die fontein 
Doornfontein heet, laat ons egter vermoed dat Doornfontein 'n vertaling 
van Koeroebees mag wees, m.a.w. dat ons hier 'n naamkerngroep het 
waar die “verroeste sleutel" die oplossing kan bied. Dan is die lid Koe- 
van Koeroebees soos Nama | jkhu- = doring, die -roe- miskien 
verkleiningsmorfeem soos Nama -ro-, en die -bees lokativerend, die slot -s 
fern. sing, hier spesifiek om die fontein te benoem. Ons voorkeur is egter 
vir die verklaring van die naam as “Wateraar” .

KOEROEDAAP K 2817 CD/2917 AA/AB

Coetzee DFJ 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof "Die naam 
Koeroedaap is Hottentots; die Afrikaans daarvan is 'Skurwe Voetpad’. 
Dit is 'n voetpad wat oor daardie gedeelte berg gaan".

Volgens die vraelys is Koeroedaap gelee op Vredefontein. gedeelte 9 van 
Korridor. Die ligging van Korridor is dus ook vir Koeroedaap geldig. Die 
lid Koeroe- van Koeroedaap is dan miskien soos Nama |goro(xa), “raudig" 
(Rust 1960 DNW 49), met die wisseling van k- en g-; d.i. “skurf” . Daar- 
mee sluit dit direk aan by “Skurwe Voetpad", sodat Skurwe Voetpad dui- 
delik 'n vertaling is van die ou naam. Dit laat dink dat die lid -daap die 
element is wat ooreenstem met “voetpad" en dus moontlik te begryp is 
soos daob = pad, (Rust 72).

+ KOEROEGAB, KURUGA K 2817 AC (ou naam van Vyfsusters)

Die naam is bespreek in TH A** 739-740. Die invuller van die formulier 
vir Opmeting (gedateer 1966) het verklaar dat die naam se betekenis
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“Onbekend” is, maar 'n tweede hand, wel die van iemand wat later ge- 
raadpleeg is, het die vermoede uitgespreek dat die naam “Kwartsryke 
Berg” beteken. Ons wys nou op ’n ander moontlikheid wat ons voorlopig 
wil aanvaar. Die berge het baie keer getalle weergegee, so by Gordon “De 
Twee Gebroeders", op die sensuskaart van 1891 “Twin Hills” , ens. Op die 
genoemde kaart en by Veillet s.j. kom op K 2816 B voor “Five Sister 
Hills” , met vyf sirkeltjies ingeteken noordoostelik van die Kodasrivier. Op 
die Topo-Kadastrale reeks 1966 vel 2816 Alexander Bay staan oostelik 
daarvan en net suid van die Kookrivier ingeskryf “Kuruga” . maar dieselfde 
bergrug verskyn op die ooreenstemmende Topografiese kaart 1974 as 
“Koeroegab” . “Vyf” is in Nama koro, in Ou-Kaaps kouru, kourou, kurruh 
ens., vir die variante kyk HOTT, uitslaanblad op 169. "Suster” is in Nama 
!ga-, die geheel Kourouga- + die ml. ekv. uitgang -b wat onomasties be- 
paaldelik rivier- en (soos hier) bergname aandui. “Vyfsusters” , soos die 
naam vandag op kaarte voorkom vir die westelike gedeelte van hierdie 
bergmassa, vertaal dan die ou Khoekhoense naam wat behoue gebly het in 
“Koeroega-b” of “Kuruga” vir die belendende oostelike en hoer gedeelte. 
Alle omstandighede pleit saam met die klankbousel daarvoor dat hierdie 
koeroe- = vyf (d.i. koro), en nie “kwarts” (d.i. ||guru) nie, en dat hierdie 
-ga-b = suster(s), en nie “baie" nie, d.i. nie soos Nama -xa nie.

KOEROE(HOOG) K 3017 BC

Mostert DPE 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Koeroehoog 
—- ’n harde wit klipperige hoog oostekant van die plaas. Die mense se 
vir die harde wit klippe ‘koeroeklippe'. Vandaar die naam”

Koeroehoog is volgens die vraelys op die plaas “Wallekraal". In verbapd 
met ’n ander naam skryf mnr Mostert “Horeesrivier sluit aan op Wallp- 
kraal by Spoegrivier” . Op die Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3017 Garies 
sluit die Horeesrivier op die plaas Avontuur by die Spoegrivier aan. Die 
oostekant van Avontuur is op 3017 BC; die koordinate is dus vir Koeroe
hoog oorgeneem. Die lid Koeroe- van die naam Koeroehoog is soos Nama 
||guru- = kwarts, kiesel (Rust 1960 DNW 48). Die lid -hoog word plaaslik 
gebruik vir “hoogte” .

KOEROE!KLOOF) K 3119 CC

Opmeting 1968 “Koeroekloof, dist. Calvinia, naam van n kloof 43 myl [69 
km] suidwes van die dorp”.

Geen wenke oor die betekenis word aangegee nie. Vanwee die baie plekke 
op hierdie breedtegraad met bestanddeel “gif(boom)”, “gha-” en “ghaap” , 
almal gelykbetekenend waar sulke name behandel en die betekenis afgelei
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is, dink ons by Koeroe- aan die moontlikheid dat die woord hier gelyk te 
stel is met Nama !guru- = “Gift” (Rust I960 DNW 27). Op die Vraelys 
van Opmeting word gese dat “ Koeroepoort alreeds goedgekeur” is. Ons 
vind die naam nie op die ooreenstemmende kaart vir 3119 CC skaal 1:50 
000 (1972) terug nie; die betekenis daarvan sal wel ook dieselfde wees as 
vir Koeroekloof, volgens ons afleiding dan “Gif(p!ant)poort". Uit die be- 
doelde gewasse word pylgif voorberei.

KOEROE(KOP) K 3019 BA

Topografiese reeks 1973 vel 3019 Garies “Koeroekop” .

“Koeroekop”, met driehoeksbaken nr 19 daarop, kom op die ooreenstem
mende Topo-kadastrale kaart 1966 voor as “Karoekop”. Op topografiese 
gronde meen ons dat “Koeroekop” , hoewel op 'n meer onlangse kaart, die 
korrekte spelling moet wees. Net oos van Koeroekop is “Kliphoek". 
Noord van die kop is die plaas “Doom Soubattersfontein en De Klip- 
scheur” . Op die kaart van Veillet s.j. kom op dieselfde graadvierkant 
“Koeroebees” voor. In TH A** 739 het ons “Klipscheur" beskou as die 
vertaling van “Koeroebees” , en wel deur aan Koeroe- te dink as gelyk- 
staande aan Nama 11guru- = “Quarz, Kieselgrund...” (Kr.-R. 1969 NW 
143). Intussen het ons ook inligting ontvang van mnr Meissenheimer CF 
1977 Skoolhoof Gesprek. Hy verklaar Koeroebees soos volg: “Dis hierdie 
kaiingklip, hierdie bruin, of wit, kaiingklip” . Ons neem aan dat hierdie 
kwarts bruinerig gekleur is, soos 'n kaiing, vgl. WAT s.v. kaiingklip. Die 
genoemde “Kliphoek” en ander name in die omgewing met die komponent 
“klip” (“Gemsbokklip” , “Blouplatklip” , “Rondeklip” , “Vaalklipheuwel” 
ens.) verleen steun aan die verklaring van “Koeroe-” as kwarts. Ook het 
ons ander name met “Koeroe-" as komponent, t.w. KOEROEGAB 2817 
en KOEROE(KOPPIE) 2819, met 11guru- verbind, vgl. TH A** 739 en 
740.

By KAROE(KOP), die ander spelling van Koeroekop. het ons egter in 
TH A** 662 die lid “Karoe-” verbind aan Ikaroep = “soort wildekat” , en 
wel op aanwysing van Engelbrecht SJ 1925 Hg 29 5 1925 30.

KOERTZEBEB, KOTZEBIS, KOUTSEBEES, KURSIBIB S 2619 DC

Veillet s.j. kaart “Koutsebees". Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Kursibib” . 
DSWA-reeks 1912 Blatt 25 Keetmanshoop "Kotzebis” . SWA-reeks 1968 
vel Keetmanshoop “Koertzebeb” .

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “Dit is die naam van ’n persoon, van ’n man wat hulle noem 
Kotze”
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Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Ons se daar- 
voor =t=Goretsibeb, dit is 'Aanhoudend lastig val'."

Hier word gepraat oor ’n plaas nr 275, distrik Keetmanshoop, en gelee 
direk suid van, en naby aan Aroab. Die huidige spelling is misleidend aan- 
gepas aan 'n persoonsnaam, nl. aan Kotze (kyk opgawe 1912), nou Koert- 
ze-, en word ook werklik so verstaan (kyk mnr Apriels). Nog 'n wisselspel- 
ling is KORZEBEB 1904, alwaar. Die oudste spellings gee geen regverdig- 
ing om in die eerste lid ’n familienaam te sien nie, die het klankassosiatief 
ontwikkel. Die eerste komponent Koutse-, Korse-, Kursi- was o.i. onge- 
twyfeld Khoekhoens met sy gewone lokatief -be-b. Dit sal in alle gevalle 
tog ’n uitsonderlike vreemde bousel vir Nama wees om ’n pleknaam met 'n 
gewone Europese familienaam plus "n Khoekhoense lokatiewe morfeem te 
konstrueer. Wat die eerste lid beteken, daarvoor het ons tot hiertoe nog 
net die verklaring van mnr Arndt se span. Hulle knoop dit vas aan Nama 
=t=gore = “jemand belastigen...” (Kr.-R. 1969 NW 134), “Plek waar 
mense gedurig lastig geval word” .

4- KOES S 2519 CC

Koper T 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek “ +  Khoes, 
dis brakbos” .

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “ d=Khoes, dis daardie soutbos, brakbos” . [Toe val mnr Willem 
Witbooi in en se:] "Hierdie vleis [en wys hy na sy kuit] noem hulle ook 
=t=khoes, maar dit is nie die dorp se naam nie. Die dorp se naam is 
|Koes. As hulle se =t=Khoes, dan is dit daardie bosse, maar nou noem 
hulle die dorp |Koes, dit is sy naam".

Kariseb E 1977 Oud-sersant Gesprek “ |Koes, dis kuitvleis” .
Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Wag, ons 

Hotnots het nie gese =TKhoes nie. Hulle het gese |Koes. Dit was nie 
daardie bossies wat op die plek staan nie. |Koes is mos ’n skelm ding. 
Mense wat op hierdie plek gewoon het... Hier staan ’n bok van jou, jy 
sal horn nie sien nie, jy sal by horn by die d=koebos verbygaan. Dan is 
daardie bok skelm. Daarom dra hy die naam van horn, dit is |koes. Ek 
is mos ’n Velskoendraer, ek is op Koes gebore, het hier grootgeword. 
Dis my oupa se plek, dit beteken skelm, Hotnotsskelms. Die mense wat 
hier gebly het, was skelm”.

In TH A** 741-742 het ons op 12 verskillende segsliede gesteun en agt ant- 
woorde gekry, onder hulle twee verklarings wat hier weer genoem is, nl. 
dat die naam brakbos of kuitvleis beteken, albei teruggaande op =t=koes. 
Die feit is egter dat die pleknaam met ’n dentale slag uitgespreek is/word. 
Daaroor is daar geen twyfel nie. Van 1873 gee die sendelinge eenstemmig
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die naam op as |Koes. Dit lyk vir ons of mnr Arndt met die meeste gesag 
praat. Hy verbind die pleknaam met ’n term wat ons nie in ons bronne op
geteken vind nie. Eerw. Kroenlein het nie hierdie soort skelms geken nie, 
miskien. Volgens Arndt is |Koes die “Plek ( -s) waar skelm mense |koe- 
aangetref is” .

Terloops word gemeld dat aan ons meegedeel is dat die erkende en aan- 
vaarde ortografie nie meer die deelteken op die klinker skryf nie, of as be- 
ginsel gestel, die een funksie wat die deelteken in die ou ortografie gehad 
het, nl. om lettergrepe te verdeel in voorbeelde soos Koes of 11guo (11gu-o 
= ouerloos) of haio (hai-o = boomloos) ens. nou verval het. Ons het ons 
hierbo by die nog amptelike spelling van Koes gehou.

[|Khoes]

KOESNAATJIES(KOP) K 3122 AA

Opmeting 1964 “Koesnaatjieskop, 'n bult 11 myl [18 km] suidoos van Car
narvon. Ou naam. Uit Afrikaans. Enigste spelvorm. Die naam verwys 
na ’n soort plant wat daar groei (Crassula columnaris). Le op plaas Ron- 
dekraal. Inligting verkry van die (ongenoemde) eienaar van die plaas". 
Formulier ingevul deur BP Schultze.

Die nodige hierbo gese. Interessant dat die naam “koesnaatjie” al so inge- 
burger is dat dit hierbo as ’n Afrikaanse woord beskou word, vgl. AE 360. 
Dit word meestal geskryf as kosnaatjie, maar in Khoekhoens is daar die 
uitspraak van die kort -o- voor ’n -s as -o- en as -oe- volgens die spelling 
soos in bv. bosman naas boesman.

+ KOICHAS S 2719 BC

Apriels K Oud-onderwyser 1977 en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “Ons ken die plaas. Die +khoe is soutbos, Koichas is Soutbos- 
gat” .

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “ =l=Khoexas is 
die plek van baie loogbosse” .

Dit is in aanvulling by wat daar oor die plek en sy verklaring in TH ** 745 
gese is en waar die betekenis ooreenstem met wat deur die span van mnr 
Arndt genoem word, en alleen afwyk van mnr Apriels se span wat die slot- 
deel -chas nie interpreteer as -xa-s (= veel, ryk voorsien van) nie, maar as 
-( )a-s = “Loch” (Rust 1960 DNW 39), o.i. verkeerdelik. Die "Plek (-s, 
fern, sing., hier vir fontein, nedersetting) waar daar baie (-xa-) sout- of 
loogbosse ( +  khoe-) voorkom” . Die =bkhoebos is ’n brakbos wat tot as 
verbrand word vir loog wat vir seepbereiding gebruik word, een van die
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spesies van die Salsola. Vgl. ook KOOIGAS wat 'n ander uitspraak van 
dieselfde naam sal wees.

[ =FKhoexas]

KOIG, KOIG(PUTS) K 2920 CC 

Veillet s.j. kaart “’Koig” en "Koig Puts” .

Dit het bewaar gebly as naam van die plaas •‘‘Koig" Ken. Q. 6-23, nog 
steeds geregistreer met die hoe kontma voor die K-, waarmee n suigkon- 
sonant aangedui word. Op die plaas is nog 'n soutkom, so ingeteken bv. 
op die Topo-kadastrale reeks 1967 vel 2920 Kenhardt. 'n Deel van "Geel- 
vlei” le ook op 'Koig. Die 'Koig slaan vermoedelik op die =t=khoe-bos, 'n 
Salsola sp., vgl. KOICHAB in TH A** 744. Die -g kan verkort geword het 
uit Koi-ga, met -ga soos Nama -xa- om aan te dui dat die soutbos daar 
baie voorgekont het.

[TKhoexa]

KOIIMASISNAMTIB S 2516 CC/2616 AA

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “Koiimasis is 
IHuamsis, IHumasis. Dit is mos die Witnrense wat die naam Namtob 
gegee het. In ons taal was dit |Namteb. Dit is mos ’n plaas met 'n berg. 
Hy het 'n fontein ook. Die fontein noem hulle jNamtib, oordat hy daar
die biesies het. Dit is die |nanr. IHumaseb, die Witmense se Landsberg. 
!Hu is grond, ja. ‘Landsberg-biesieplek’.”

Snewe L 1977 Hoofevangelis Gesprek “Koiimasib is IHumasib. Kyk, dit is 
’n groot plek. Daar was baie gemsbokke daar gewees. My ouma-hulle 
het altyd daar gejag. Gemsbok is |gaib” .

Van Coller A 1977 Konstabel Gesprek "Koumasib is die ‘Leplek van die 
gemsbokke’.”

Ons het die naam reeds bespreek in TH A** 771 onder KOUMASIS n.a.v. 
die gegewens wat deur eienaar Kessler HA in 1973 nteegedeel is (“Blyplek 
— van Boesntans by die oop waters” ). Die naam word ook gespel “Kou- 
masis Namtib" in die kaartjie van Opmeting s.j. by “Bethanien" 2616. By 
ondervraging van die segsliede hierbo het ons aan hulle die naam ook uit- 
gespreek “Koumasis...", maar dit blyk nou dat die jonger kaarte en lyste 
die eerste naam spel "Koiimasis” , d.w.s. met -ii- en nie met -u- nie. Vgl. 
bv. die plaaslyste in Adressbuch 1939 en later, die kaart van die Landme- 
ter-generaal 1972, of nog vroeer die SWA-reeks 1971 vel 2516 Gibeon, die
selfde reeks 1968 vel 2616 Bethanien. Interessant dat ons Blanke adviseurs 
in Koiimasis ’n verband soek met “Blyplek” en “Leplek”, maar ons Bruin 
adviseurs met "Land” of "Grond” , Nama !hu- = “die Erde, der Erd-
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grand, das Land” (Kr.-R. 1969 NW 202). Mnr Frederick se span se die 
Witmense vertaal die komponent Koiimasis met “Landsberg” , die -berg 
bygedink by die naam. Die -masi-s sal dan lokatiewe waarde he. Word 
“Landsberg” gedink in teenstelling met bv. 'n “Klip-/Kransberg”? Koiima
sis vorm volgens die jongste kaarte saam met Namtib die plaas nr 5, distrik 
Liideritzbucht, gelee ruweg noord van Aus. Die plaas het 'n dubbele 
naam, die onderste (suidelike) gedeelte is, volgens die genoemde kaart van 
die Landmeter-generaal 1972, Koiimasis, en dit is hierdie stuk grand wat 
deurloop na 2616 AA, Namtib le in 2516 CC. Die mededelings oor die 
gemsbokke by eerw. Snewe is ’n toegif en staan los van die betekenis self 
in soverre as hy (net soos ook die mense van Aus) die grondwoord gelyk- 
stel met !hu- (= grond), sodat die lid Koii- dan nie kan aansluit by |gai-b 
(= gemsbok) nie. Oor die lid -Namtib (= Biesieplek) kyk verder onder 
NAMTOIL

KOIKAMS S 2114 DC (ou naam van Rietkuil)

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Koikams (Klingwater)” . DSWA-reeks 1911 
Blatt 15 Swakopmund-Omaruru “(Koikam, Klingwater) Gr. Ouin- 
kams” .

‘n Baie interessante hoewel soms kwasterige geval. Koikams le aan die 
Omarururivier. Dit is baie duidelik ’n wisseluitspraak van wat ons in TH 
A* 477 as GUIGAMS behandel het, soos Nama ||Goe-||gams, met 11goe = 
le, en ||gams = water, d.w.s. “Lewater” , vandag die naam van plaas Le- 
water nr 57 (sonder die kappie op die eerste -e-). Die ou Khoekhoense 
naam Guigams het verdwyn maar leef voort in sy Afrikaanse vorm wat dit 
vertaal. Koikams is presies dieselfde woord as Guigams, met die wisseling 
van -k- en -g-, maar hulle dui twee verskillende plekke aan. Ook Koikams 
het vandag verdwyn en plek gemaak vir die Afrikaanse Rietkuil. Rietkuil, 
nou ook die naam van plaas nr 176, le suidwestelik van Lewater aan die 
Omaruru op sy weg na die see toe. Die lid Riet- is nie uit die ou inlandse 
naam vertaal nie, dit is n nuwe element wat die waterplek beskryf, die 
kuil in die rivier waar daar riete groei. Die lid -kuil sluit wel aan by ||gam- 
(die -kam- van die naam) wat “water” beteken. Tussen hakies by Koikams 
staan op die aangehaalde kaarte “Klingwater” — die “-water” vertaal, 
soos gese, die ou ||gams (of -kam), maar die “Kling-” het niks met die lid 
Koi te doen nie. Of dit iets te doen het met die wind of die water tussen 
riet, dit weet ons nie. Sy presiese betekenis is ook onseker.

Ons moet waarskynlik die verloop van die naamgewing ruweg so sien. In 
en langs die benedeloop van die Omaruru was kuile en kolke waar die wild 
en/of mak diere gesuip en gele en rus het. Meer as een van die kuile het 
die inlandse naam gehad van ||Goe- ||gams of Lewater. Die huidige Lewa
ter verskyn op die Kriegskarte as “Gr(oss) Guigams (Lewater)” , en net
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suidelik van hom is die “Kl(ein) Guigams (Bararas)". Laasgenoemde kuil, 
die klein kuil, het miskien opgedroog, hy kom nie meer voor op die toe- 
ganklike kaarte nie. Die ander Guigams wat verder weg le maar dieselfde 
naam het, word effens anders uitgespreek, nl. as Koikams in die een geval. 
en as Quinkams in die opgawe van 1911. In 1911 is daar dan drie verskil- 
lende kuile: Gr. en Kl. Guigams (vir die huidige Lewater). en Quinkams 
(vir vandag se Rietkuil). In 1911 kom Rietkuil nog nie as naam voor nie. 
Na 1911 verdwyn die ou inlandse name en word Lewater en Rietkuil. na 
hulle ligging. Lewater is die letterlike vertaling, Rietkuil 'n nuwe naam.

[| | Goe ||gams]

KOIUS S 2719 BB

Kiepert 1893 kaart “ |Koi-=t=us. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Koius", 
bron.

Die naam het later blykbaar verdwyn. Soos Nama |goe- = “sekelbos” , 'n 
Dichrostachys cinerea (Wiss HJ 1973-4 Botanische Mitt 10), en =t=u- wat 
moontlik beteken “stumpf” (Kr.-R. 1969 NW 374), met die -s van die fern, 
sing, hier die aanduiding dat dit 'n fonteinnaam is. Die “Fontein waar 
stomp (afgevrete?) sekelbosse staan” . Mnr Wiss se dat die diere graag die 
saadhulse vreet. Die voorkoms van die plant hier is botanies belangrik.

[KOKERBERG] kyk KARABEE 

[KOKERBOOMKOP] kyk KARABEE 

KOMAS(RIVIER) K 3320 DA

Opmeting 1956 “Komasrivier, naam van 'n droe rivier of spruit, 23 myl [37 
km] noordnoordoos van Swellendam. Uit Hottentot (Hessekwa), nadruk 
op Ko-. Die spruit le sowat 5 myl [8 km] noord van [die plaas] Hotten- 
totskraal. Rondom 1877 het kapt. Tilney (nragistraat van Swellendam) 
kommandante AP Swanepoel en Jan Fullard bevel gegee om met ’n 
kommando die kraal [verstaan: op Hottentotskraal] te storm en te ver- 
woes. Kapt. Kees was die Hottentotkaptein. Kommer was soldaat, 'n 
vername Hottentot en 'n knap skut met 'n pangeweer. Komasrivier was 
ook hulle weiveld, derhalwe kan ons byna met sekerheid die naam 
Komas aan een van hulle leiers van vroeer koppel. Deur PD Smit (geb. 
1.8.1867) en Hans le Roux (geb. 1847) aan skrywer gedurende 1940 
meegedeel” . Inligting verstrek deur die landdros van Swellendam, hand- 
tekening onleesbaar.
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Moontlik, maar baie vaag. Ons voeg ’n oorweging by. Die Topografiese 
reeks 1973 vel 3320 Ladismith het op Brakrivier, plaas nr Sw. Q. 19-3. die 
plaas waarop hierdie Komasrivier (d.i. 'n spruit) le, die inskrywing 
“Koegat” met opstal. ’n Verband tussen Komas en Koegat lyk geografies 
ontwyfelbaar. Ook taalkundig is die verband ontwyfelbaar: Nama vir koei 
is goma-s (Rust 1960 DNW 37). Dan le dit voor die hand om hierdie Ko
masrivier te vertaal met “Koei-, of Beesrivier” . Ons segsman hierbo vertel 
trouens ook dat Komasrivier die Khoekhoen se “weiveld'’ was.

KOMATKABIES K 2917 CD

Sensuskaart 1891 “Koma t’Kabies Spring". Veillet s.j. kaart “Komat.Ka- 
bies Spr.”

Die naam vind ons nie meer op moderne kaarte terug nie. Dit le suid van 
die dorpie Konaggas. Volgens opgawe was dit 'n fontein of “spring”, wes 
van die Komaggasberge (vgl. Veillet), en met die reeks S.A. 1:50 000 1974 
vel 2917 CD Konraggas voor ons, sou ons se dat die fontein gele het aan 
die spruit wat noordwaarts na die dorpie sy rigting het en in die Komag- 
gasriviertjie uitloop. Die eerste lid, die Konra-, stem ooreen met die eerste 
lid van Koma-ggas en sal dieselfde betekenis he. Die -t'Kabie- is in ander 
verbindinge uit die tyd ’n segment wat “plek" aandui, die fern. sing, -s se 
dat die bedoelde plek hier ’n fontein kan wees. As Koma- “bees” beteken, 
dan is dit te verklaar as “Beesfontein” (Nama gama- of goma- = rundvee), 
as dit “pens” beteken, dan “Pensfontein” (Nama ||khom- = pens), as dit 
egter “wilde-olyfboom" beteken, dan “Oliewenhoutfontein” (Nama !goms 
= “Olivenholzbusch"), en ten slotte, as dit “bruin” beteken. dan “Bruin- 
fontein” (Nama =bgama = bruin). Dit lyk of die konsensus ten gunste van 
die laaste verklaring is, n.a.v. die kleur van die klippe en/of van die ge- 
laagde grondlae. Vir die taalkundige argumente vgl. KOMAGGAS in TH 
A** 748-9.

KOMATSAS, KOMATZAS S 2417 BD

Isaack HS 1977 Tolk en twee ander Khoekhoen van Mariental Gesprek 
“Dit is |Khomatsas. Dit is die plek wat baie klippe het, soos die 
Khomas-Hochland daar. |Khoma is gebergtes, of baie klippe. Bergag- 
tig”

Dit is die naam van die kompleks by Hardap. Die ouer name word gespel 
met -tzas, die lateres met -tsas. Nog buitekant die verklaarde watergebied 
le die plase Komatzas 109 en Komatzas-Nord 108. Vgl. verder TH ** 705-6 
oor die grondelement van die naam, waaroor daar betreklike eenstemmig- 
heid onder die jonger segsliede bestaan.
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KOMDO, KOMDO(BERGE), KOMDOS(RUGGENS), COMDO K 3322 
DA (ou naam van Baviaanskloof)

Afdelingskaart 1890 van Veldkornetskap Gamtoosrivier “Komdo” , plaas 
Uit. Q. 10-15, en noord daarvan "Komdos Ruggens” , en op ander 
kaarte.

Opmeting 1973 “Komdoberg. Ou naam van berg 16 myl [26 km] noordwes 
van Hankey, in daardie distrik. Aksent op Kom-. Betekenis onseker.”

Op die oudste kaarte word die plaas gespel as “Komdo” , op die Topo- 
kadastrale reeks 1969 vel 3324 Port Elizabeth verskyn dit as “Comdo” 
maar daar word die naam in 'n samestelling met die verbindings-s vir die 
aangrensende plaas gespel “Komdos Ruggens” . Die ooreenstemmende 
Topografiese kaart 1973 gee die berg in die meervoudsvorm aan as “Kom- 
doberge” , met landmetersbaken 41 daarop. Al die plekke le aan die ooste
like punt van die Baviaanskloofberge. 'n Bobbejaan is by Beutler 1752 ’n 
“gomee" (HOTT 221). Met die wisseling van k- (in Kom-) en g- (in gom-) 
is daar 'n groot gelykheid. Verder: die -do van Komdo is wel die ou lid vir 
dao- wat o.a. “kloof” beteken, ook “poort” . Alles tesaam geneem, is 
Kom-do te verstaan as “Bobbejaanskloof” , in Nederlands “Baviaans
kloof". Juis hier le die Baviaanskloof-bosreservaat, hier by Komdo en 
Komdosruggens. Geografies en onomasties is daar die feitlike ooreenkoms, 
sodat dit voor die hand le om te meen dat die Hollandse naam die ouer 
Khoekhoense naam vir die kloof hier vertaal. Die Baviaanskloofberge het 
duidelik sy naam van die kloof gekry. Sesa 1970 2 215 deel o.a. mee: 
"There are so many baboons in the high mountains that Pieter Strijdom- 
...erected a factory there in the 1920s for the manufacture of shoes, travel
ling-bags and other articles from baboon-hide” . Eintlik sou dit vreemd 
gewees het as die Khoekhoen in hulle naamgewing vir die kloof en die 
bergmassa nie die opvallendheid van die simiaanse bevolking daarby 
betrek het nie.

KOMDOMO, KOMDOMO(DRIF) K 3324 DA

Afdelingskaart 1890 Gamtoos River “Komdomo", en op ander kaarte. 
Opmeting 1972 “Komdomodrif, drif en opstal 14 myl [23 km] noordwes 

van Hankey, in daardie distrik. Ou naam, uit Khoens. Aksent op lid 
-do-...”

Komdomo is plaas Hu. Q. 3-11. Waar Grootrivier en Gamtoos verenig, 
Grootrivier uit die noorde en Gamtoos vereers hiervandaan na die ooste, 
vorm hulle 'n hoek. Aan die noordoostelike kant van die hoek le Kom
domo. Net noord van Komdomo is die grensplaas Komdo, en noord van 
horn Komdoruggens, sodat die drie plase t.o.v. die eerste twee lettergrepe
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dieselfde is. KOMDO is verklaar as “B aviaanskloofu it *(-)gommi = 
bobbejaan, en dao- = poort. kloof. Die slotdeel -mo van Komdomo sal 
moontlik as ’n lokatief verstaan moet word, of as Nama mu + = oog, fon
tein, wat, gelet op die ligging in die reghoek waar twee riviere saamvloei, 
goed denkbaar is. Die geheel dan so ongeveer “Baviaansklooffontein” , op 
te vat as ’n tentatiewe verklaring.

KOMGOOIS K 3018 AA (blykbaar die ou naam van Olvven Fontein)

Opmeting per CJ Turner 1978 Vraelys "Komgoois, dist. Springbok, 60 km 
suidsuidoos van dorp. Ou naam vir n fontein, ook vir ’n gebied. Met 
tongklap voor die Kom-".

Ons vind die naam nie in ou geskrifte of op kaarte terug nie. ook nie op
S.A.-reeks 1971 vel 3018 AA Bovlei skaal 1:50 000 nie. Dit is egter plaas- 
lik lewendig, en oud. Dit le aan die oostelike kant van die plaas “Olyven 
Fontein” Clw. Q. 6-35. distrik Namakwaland. Die Buffelsrivier ontspring 
daar. Nou het ons geen verklaring van die naam gevind nie, maar dit lyk 
of daar geen moeilikheid bestaan nie. Olyfboom is in Nama !gom- (Kr.-R. 
1969 NW 126). bedoel word die Olea africana of wilde olienhoutboom 
(Wiss FIJ 1975 Botanische Mitt 50), wat ook aanleiding was vir die naam 
van die plaas Olyven Fontein daar. Die wisseling g- (van gom-s) en k- (van 
K-omgoois) is gewoon. Die tweede lid, -gooi-, is wel soos Nama !goa- = 
“Einsenkung (im Gelande)” (Kr.-R. 125), en slaan op die fontein, of kuile 
(vgl. naam van die plaas De Kuilen by die fontein), ook dal ens. Die 
“(Wilde)olienhoutboomfontein” . En dit stel dadelik die vraag aan die 
orde, nl. of die naam van die plaas Olyven Fontein nie 'n gewone vertaling 
van die ou Khoekhoense naam van daardie fontein en sy omgewing is nie. 
Ons voel seker dat dit wel die geval is, sodat dan ook hier weer die 
gewone patroon aangetref word wat so veelvuldig in die distrik Namakwa
land by plaasnaamgewing vasgestel is.

KOMMESSIE(KLOOF) K 3324 CA

Opmeting 1954 “Kommessiekloof, ou naam van ’n kloof 46 myl [74 km] 
oossuidoos van Willowmore, gelee op Sand Rivier Wlm. Q. 3-4 en 
Koud Nek’s Rante Wlm. Q. 4-13".

Die naam is nie op die beskikbare kaarte ingeteken nie, seifs nie op S.A.- 
reeks 1968 skaal 1:50 000 vel 3324 CA Sandvlakte nie, maar die ligging van 
die kloof word voldoende aangegee. Volgens die plekname hier is die 
wereld baie koud (vgl. ‘‘Koud Nek’s Rante", suid daarvan “Koud Nek”, 
en daarop “Kouewindjiekloof” . In Nama het ons ’n woord wat na 'n aan- 
knopingspunt lyk, nl. Igommi = “Eis, Reif, Eiseskalte” (Kr.-R. 1969 NW
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127), toegepas op hierdie geval gee dit dan die “Kloof waar dit yskoud 
(!gom-si) is” . Dit stel die vraag aan die orde in hoeverre die plaasname 
“Koud Nek” en “Koud nek’s rante” hierby aansluit, nl. as vertaling t.o.v. 
die eerste lid “Koud". Dat die Hollandse name oud is, blyk uit die Neder- 
landse “vorm" daarvan.

+ ROMS S 2418 AB

Hahn Th 1879 “ ||Khoms” . Kiepert 1893 kaart “ ||Koms” . Sprigade-Moisel 
1904 Kriegsk “Korns”, en soos hier op ander kaarte.

Die plaas Korns nr 129, noord van Stampriet, is bespreek in TH A** 755, 
en is daar verklaar as “Ystervarkfontein", die lid -fontein op grond van die 
genusindeks -s (fern, sing.) wat in plekname baie gewoon is vir oop (en 
rondagtige) waterplekke. Ons glo nou dat daardie verklaring van die 
grondwoord verkeerd is. Die juiste verklaring is “Pensfontein". soos Nama 
||khom- =  “der Magen... der Bauch..." (Kr.-R. 1969 NW 244). Korns se 
suidwestelike hoek grens aan Schiirfpenz nr 120 se noordoostelike hoek. 
Die ou Khoekhoense naam van Schiirfpenz bevat in sy tweede komponent 
dieselfde Namawoord vir pens/buik, trouens, Schiirfpenz is die vertaling 
van die ou inlandse naam GOROKHOMS, by |goro = skurf, en ||khom- = 
pens. Daar is nog ander plaasname hierlangs wat in Khoekhoens of in ver
taling betrekking het op die buikgedeeltes, bv. hoerop le Gomnab (“Brul- 
maag”) en “Derm” , en aan Schiirfpenz en Korns ook die ou plaasnaam 
wat nou verlore geraak het, nl. GAMCHANAS. Wat die buikgedeeltes so 
dwingend gemaak het dat dit in hierdie streek so vele kere naamkundig 
verskyn, dit weet ons nie seker nie, vgl. egter GAMNAB. Hoe ook al, daar 
skyn min twyfel te wees dat hierdie plaas Korns te verklare is as “Pens- 
/Buikfontein".

[||Khoms]

KOMS K 3325 BD

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3324 Port Elizabeth “Korns", plaas nr. Uit. 
Q. 6-39, dist. Alexandria.

Korns word aan die noorde en ooste begrens deur ’n bosreserwe wat op 
die 1:50 000 kaart 1968 vel 3325 BD Paterson die name “Ferniebrae Forest 
Reserve” en “Heatherbrae Forest Reserve” daarop ingeskryf het. Suid van 
die reserwe is “Thornleigh” , plaas Alx. Q. 3-23. Aan sy westekant word 
Korns begrens deur “Door Nek” ,.op die genoemde 1:50 000 kaart “Doom 
Nek” , en met daarop “Doringnek” driekeer ingeskryf. Oor Korns vloei die 
“Coerney River” van wes na oos, en swenk dit dan suidwaarts oor “Buf- 
felskuil” en “Coerney” . COERNEY het ons in TH A* 290 verklaar as
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“Smalbos” . Op Coerney is die naam “Woodlands” driekeer ingeskryf. Dit 
lyk dan asof die name Thornleigh, Dormgnek, Doom Nek, Coerney en 
Woodlands ’n kerngroep vorm. Daar is ook ’n semantiese verband tussen 
die name want hulle verwys almal na borne of bosse. Die bosreservate be- 
hoort tot dieselfde geografiese gesteldheid. Topografies behoort Korns tot 
dieselfde groep; ons meen daar is ook 'n moontlike taalkundige ooreen
koms, nl. dat Korns soos Nama |goms = "bos" Rust 1960 DNW 13, 
“ruigte” kan wees, van |gom = “dicht stehen" (Kr.-R. 1969 NW 114), met 
die slot -s van die fern. sing. Vir die variabiliteit van k- en g- vgl. TH A* 
42 by 5 A 3).

KOMS(BERG), KOMSt BERG PAS) K 3220 DB

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3220 Sutherland “Komberg". 
Topografiese reeks 1973 vel 3220 Sutherland “Komsberg”, “Komsberg- 

pas” .

Die “Komsberg” met driehoeksbaken daarop is op die plaas “Schietfon- 
tein” nr Wor. Q. 3 8-99, distrik Sutherland. “(Met ’n pyl) skiet” is in 
Nama ||khau. Is “Korns” soos Nama ||khou, die -m- die realisasie van die 
nasaal, die slot -s hier ook lokativerend, so bv. vir fonteine, sodat “Schiet- 
fontein” "n vertaling is van “Korns-”?

+ KONAKWAS(BERG(E)) K 3118 CD (miskien ou naam van Koeivlei
berg)

Sensuskaart 1891 “Konaquas Berg” vir plaas nr Cl(w). 6-7, en “Konaquas 
Mountain” vir die berg daarop.

Botha 1927 PNCP 31 “ ...the Cochoqua were ruled by the chief Cocho and 
the Gonaqua by Gona. In the Van Rhynsdorp district we find Konaquas 
Berg, probably referring to the latter...”

Du Plessis 1973 Ondersoek 123 “Konakwaberge...weer eens 'n bergnaam 
wat herinner aan 'n uitgestorwe Hottentotstam...”

Skead CJ 1973 Gazetteer 106 "Konaqua Mts, Van Rhynsdorp. Syn[onyms] 
Kanakaberg, Kanachaberg” .

Klaarblyklik ’n maklike geval, sien die verklarings van Botha en (ten dele 
van Botha oorgeneem) van Du Plessis. Gona-, Kona- is die stamhoof, die 
-qua(s) of -kwa is die mense of mans, uit -gu- vir mv. ml., plus die uithef- 
fende -a: “Gonamense”, “Gonavolk". Veral bekend is die Gonakwas van 
die oostelike Provinsie. Met hierdie bergnaam is ons egter in die huidige 
distrik van Vredendal, aan die Atlantiese oseaan, net suid van die uitmon- 
dingspunt van die Olifantsrivier. Op vel 3118 Calvinia van die Topo-kadas
trale reeks 1966 kom die naam vir die berg voor as “Konakwaberge” 
(sonder die bindings-s), en die westelike helfte*heet daar “Koeivleiberg”
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(met landmetersbaken 45 daarop), maar geen plaas met die naam nie, of 
met die nommer soos op die sensuskaart nie; wel is op die kadaster ’n on- 
genommerde plaas “Koevlei A” . Op die ooreenstemmende vel van die 
Topografiese reeks 1968 kom Konakwa(s)berg(e) in die geheel nie voor nie 
— daar dra die berg die vervangende naam Koeivleiberg, en die opstal aan 
sy westelike hang is “Koeivlei” . Op vel 3118 CC & CD Doringbaai 1965 
skaal 1:50 000 het ons weer net die bergnaam Koeivleiberg en westelik 
aangrensend “Koeivlei A” en “Annex Koeivlei”. Koeivleiberg het dan Ko- 
nakwa(s)berg(e) verdring. Die vraag is of ons hier die gewone patroon het, 
nl. dat die Afrikaanse naam ’n vertaling van die ou naam is. In Ou-Kaaps 
was 'n koei goies, gojes (1691, 1708) en t'goos (1775-6, vgl. HOTT 345), 
wat goed ooreenstem met die Ko- van Konakwa- (vir wisseling g- en k- 
kyk 5 A 3 in TH A* 42). Gona- kan hier dan wees soos Nama ||go-n-a, 
die -n- comm, pi., die -a vir die a-objectivi. Die -kwa sluit dan aan by die 
Afrikaanse lid -vlei van Koeivlei, en by die Namawoord +ga- = “Vley 
(ohne Wasser)” (Rust 1960 DNW 70). Die -kwa(s), ouer soos (per sensus
kaart 1891) -quas, is moontlik net die “offisiele” spelling in die staatskan- 
toor van die amptenaar wat die naam moes inskryf en dit “verbeterend” 
aanpas by die vir horn bekende uitgang van stamname. Onbedoeld het hy 
verwarring gestig toe hy die uitgang -ka of -coa gaan skryf het as -qua. 
Kyk die wisselspellings “Kana-ka-” en “Kana-cha-" soos by Skead t.o.v. 
die slotdeel aangegaan is. Indien juis, wat volgens ons oortuiging die geval 
is, dan het die pleknaam niks met n stamnaam te doen nie, soos ons, met 
huiwering vroeer gestel het onder KONAKWAS(BERG) in TH A** 755. 
Hierdie vasstelling vernietig die moontlikheid wat ons op 'n keer gesien 
het, nl. dat die Gonakwa eens op ’n tyd gesplits het, die kern het dan 
agtergebly in die “stamland” in die Oostelike Provinsie, die ander deel het 
getrek en eindelik te lande gekom in Suidwes-Afrika net suid van die Top- 
naarstam by die Kuiseb se onderloop. 'n Sendeling het die naam Gonakwa 
daar verklaar as die mense wat ||gona = onder (vgl. bv. Rust 1960 DNW 
65) woon, in teenstelling met die wat bo, op die top (“Topnaars”) woon. 
Konakwa(s)berg(e) het geen toponimiese verband met die stam van die 
Gonakwa nie. Die -kwa- is ’n verkeerd-begrepe of wanspelling van wat in 
Nama =t=ga- heet, betekenende “vlei” . Ons meen dat Konaka- (-ka vir 
-kwa, kyk by Skead) niks anders is nie as die ou Khoekhoense naam wat 
nie verlore geraak het nie maar wat voortleef in sy Afrikaanse vertaling as 
"Koeivlei” , en wat ook toepasbaar geword het op die berg daar, waarvan 
die suidelike spits 1300 meter bo seespieel uitstaan, die hoogste punt op 
CC en CD.

KONKYP K 2917 BB

Opmeting 1965 “ ’Kon 'kyp, dist. Springbok, 39 myl [63 km) noordnoord-



oos. Ou naam, uit Nama, vir 'n berg.- Die berg troon uit in die vlakte en 
lyk dus altyd betreklik naby of nie so erg in omvang nie. Hierdie as- 
pekte is egter bedrieglik. ’Kon'kyp sou dan beteken: Hy laat loooop!!! 
— hetsy na d*e berg, hetsy om die berg. Inligting verkry van alle plaas- 
like bewoners wat geraadpleeg was” . Ondertekenaar AC Kruger, Vre
dendal.

Die Topografiese reeks 1974 vel 2916 Springbok gee die berg aan as 1056 
meter bo seespieel en met die landmetersbaken nr 20 daarop. Die hoe 
kommas voor die lettergrepe dui suigkonsonante aan. Blykbaar knoop die 
geraadpleegde “bewoners” die eerste lid aan Nama !gu = gaan. Ons is nog 
onoortuig, veral oor die ongewone onomastiese motief. Skuil in die lid 
-‘kyp nie die Namawoord vir “berg” nie, nl. |(k)ui-b? Ook baie ander 
aanknopingspunte is moontlik.

KONNAGUBIB S 2014 BB

Krenz FK 1979 Boer Aantekening “Ein markanter Berg auf der Farm 
Twyfel (fruher INouhabis) ist bei den Dama bekannt als | |Konna-gubib, 
bedeutet ‘Man wetteiferte = ||Konnagu,' um hinzukommen. Die Wohn- 
stelle (Werft) war auf der Hohe des Berges an einer grossen Granit- 
Wasserbank. (||Gonna = laufen = hasten; gu = sie, ihr)” .

KONNES, KONNES (SE PAN) K 3019 AB

Sensuskaart 1891 “Konnes” en “Pan of Konnes” . Veillet s.j. kaart 
“Konnes” en “Konnes Pan” , en op ander kaarte.

Dit is te lees saam met die inskrywing in TH A** 758 waar ons twyfel 
uitgespreek het oor die vermoede van twee segslui dat Konnes in verband 
te bring is met |hunis = witgatboom. By wyse van uitsondering bespreek 
ons hierdie inskrywing nie deduktief nie, maar induktief. Ons eerste uit- 
gangspunt is die vorm van die pan soos ingeteken op vel 3019 AB Uitspan- 
kolk van Topografiese reeks 1974, skaal 1:50 000. Die southoudende pan is 
11 x/2  km in sy lengte, en op sy breedste ongeveer 4 km. Vir die Khoe
khoense naamgewer wat, soos ons nou weet, natuurverskynsels en bodem- 
gesteldhede graag antropomorfies sien, lyk die pan meevoerend na ’n 
derm, by name die dikderm. Gedermte is in Nama |gui-s. Die g- wissel af 
met k- (TH A* 42, aid. 5 A 3), |gui- allofoneer met |kui-, en die nasaliteit 
op die -u- is wat oorbly uit die voorvorm |kuni- (die' is uit die “konso- 
nant” -n-), in die algemene nie-Khoekhoense uitspraak genormaliseer as 
Konne-. Rondom die groot pan was 'n plaas. Die uitgestrekte plaas is toe 
later in twee verdeel, die grenslyn loop ongeveer deur die middel van oos 
na wes. Die suidelike helfte van die pan val nou in die plaas met sy naam
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wat ontleen is aan die pan, d.w.s. die plaas heet Konnes, geregistreer as 
Civ. Q. 23-8. Die noordelike helfte van die pan val nou in die nuwe groot 
plaas geregistreer as nr Civ. Q. 21-21. Soos in die vroee dae dikwels 
gedoen is toe die mense nog Nama geken het, is die nuwe plaas se naam 'n 
vertaling van die ou naam. Die vertaling het egter nie primer uitgeval nie, 
maar is op 'n sekondere vlak. Die "dikderm” is in Afrikaans oorgebring as 
“Dik Pens” , die huidige naam. Die -(e)s van Konnes is die lokativering. 
Konnes, in eerste instansie die naam van die groot “vloer” of pan, is dus 
bewaar in die plaasnaam aan sy onderste helfte, en ook in die Afrikaanse 
vorm van Dik Pens vir die plaas waarop die noordelike helfte van die sout- 
pan le.

Ons keer net weer terug na die vorms jgui-, |kui- en daarnaas |g(k)uni 
en Konn(e)-. In sy Collectanea 1901 maak Th Hahn herhaaldelik melding 
van die feit dat die nasale klinker van moderne Nama 'n sametrekking is 
van ‘n vorm waarin die konsonant -n- vol en selfstandig gehoor was, en in 
die oorgang tot 'n genasaleerde klinker 'n lettergreep prysgegee het en so 
verkort is. Enkele voorbeelde by Hahn: bl. 38: “ |Gui-as aus |Gunias” ; bl. 
52: “ TO an||ob, Flussname aus TOnanj|ob” ...“Hub aus |hunub” , bl. 63 
“ !goa aus Igona” ... “ ||Gu aus ||guna” ; bl. 69 “ ||goab aus gonab...” , ook 
op bis. 83, 90 en op baie ander plekke. So word |kui- gewaardeer as ’n 
vroeere |kuni-, wat in die ou pannaam Konn(e)- nog versteen gebly het. 
Daar is gevolglik geen taalkundige beswaar teen die gelykstelling van die 
ou Konn(e)- met die huidige |gui- nie, al lyk dit op papier bietjie gesog. 
Konnes beteken dan die “Pan (vloer) wat soos ‘n derm of |gui-, d.w.s. 
|kuni- lyk” . Nota: Oor die moontlike chronologiese verhouding van die al- 
gemene verskynsel wat voorbeeldsgewys beliggaam is in die geval |khui en 
|khuni, skryf mnr Haacke nog die volgende: “Ek sou meen dat |khuni die 
voorloper van |khui is. Want die genasaleerde “diftong” ui het ontstaan 
deurdat die nasale m of n tussen die vokale u en i verdwyn het. Die nasa- 
lering van die vokale is dus die oorblyfsel van die konsonant...Die huidige 
“lang” vokaal wat met die lengtestreep aangedui word, is eintlik twee 
identiese vokale waartussen of 'n labiele (w) of 'n alveolere (v) konsonant 
verdwyn het, bv. There word Thee (= The, ‘plat’). Afgesien van le- 
wende voorbeelde kan hierdie bewering bo alle twyfel gestaaf word deur 
verwysing na die feit dat die toonpatrone vir egte tweelettergrepige woorde 
identies is met die vir (sogenaamde) eenlettergrepige woorde met ’n “lang” 
vokaal” .

KONTA(RIVIER) K 3321 CD

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3320 Ladismith “Kontarivier” .

Die “Kontarivier” is ’n sytak van die Grootrivier. Dit vloei vanuit die suid- 
weste en word kort na sy samevloeiing met die Bokkraalrivier net suidwes
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van Vanwyksdorp deur die hoofstroom ontvang. ’n Oostelike boloop van 
dje Kontarivier wat by Kareekloof net noord van Derderivierheuwel met 
die Kontarivier saamvloei, is die “Derderivier". Op die ooreenstemmende 
Topografiese kaart 1973 is die naam vir die hele Kontarivier voor sy same- 
vloeiing met die Bokkraalrivier, die “Derderivier” , m.a.w. “Kontarivier” 
en “Derderivier” is albei name vir dieselfde rivierloop. Topografies vorm 
Derderivier en Kontarivier dus 'n eenheid. Aan die hand van talle soortge- 
lyke gevalle sal ons verwag dat die name ook taalkundig met mekaar ver
band hou, en ons meen dit is wel die geval. Die slotlid van die Khoe
khoense naam “Konta-” , nl. -ta-, is soos Nama !a- = rivier, met die anlau- 
tende t- te beskou as 'n poging om die serebrale suigkonsonant ! weer te 
gee, vgl. ENTA in TH A* 330. Die Afrikaanse komponent “-rivier" in die 
naam Kontarivier is dan toutologies. Die eerste lid van die Khoekhoense 
naam "Konta-", nl. “Kon-” , is dan soos Nama !non(a) = “drie"; n wissel 
geredelik af met k, vgl. TH A* 46 by 5 D 6. “Derderivier” is dan ’n reg- 
streekse vertaling van die Khoekhoense “Konta-” . Volledigheidshalwe kan 
net genoem word dat die rivier na sy samevloeiing met die Bokkraal op die 
Topografiese vel ingeskryf is as “Sandrivier” .

+ KOO K3319 DB

Wel na die Fockea edulis, opgeteken o.a. as Koe, Koo, Ku(u) (Smith 598).

KOOIGAS S 2719 BB 

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Kooigas” .

Ons het hierdie vorm net op die Kriegskarte gevind. Dit le oos van die 
huidige Swartbaas-Ost 285 en op die huidige plaas Rotflur 272. Dit kan ’n 
miswysing wees vir KOICHAS wat nie op 2719 BB aangegee is nie. maar 
suideliker op 2719 BC. Groter is o.i. die waarskynlikheid dat Kooigas 
korrek gesitueer is, trouens die aanwysings op die Kriegskarte is voorbeel- 
dig goed. Kooigas is dan die meer volkse uitspraak van Koichas en albei 
het dieselfde betekenis, nl. van die “Fontein/bron (hier bepaaldelik aange- 
dui met die fern. sing, -s) waar daar baie (-xa-, in die naam gespel -ga-) 
loogbosse (=bkhoe) staan” . Die lid Kooi- mag seifs 'n volksetimologiese 
aanpassing wees van die 4=khoe- in Tkhoebosse.

[=f=Khoexas]

KORADAOB S 2315 BA (ou naam van Kraaipoort)

Hahn Th 1879 kaart “Koradaob", uitspanplek. Dieselfde op Sprigade- 
Moisel 1904 Kriegsk. DSWA-reeks 1911 Blatt 19 Kuiseb-Unterlauf 
“Kraiport. Wasserstelle, immer Wasser".
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Vandag is Koradaob die naam van plaas “Kraaipoort” nr 124, en van 
“Kraaipoortrivier” wat sy oorsprong op die plaas het en noordwaarts loop 
om uiteindelik in die Kuiseb uit te water. Op ouer kaarte kom die naam 
van hierdie waterplek voor in sy ou en Khoekhoense vorm, op die kaart 
Deutsch-Stidwestafrika van 1911 het die Khoekhoense naam verskyn in die 
Duitse spelling van sy Afrikaanse vertaling as “Kraiport” , op moderne 
kaarte is die Afrikaanse naam in die gewone spelling oorgebring as “Kraai
poort” (vgl. o.a. SWA-reeks 1965 en 1974). Die bestanddele is: Nama 
gora- = kraai (met die gewone wisseling van g- en k-),+ dao- = poort 
(sien die woorde in Rust 1960 DNW),+ -b van die ml. ekv., die gewone 
indeks van o.a. riviername. Die beginpunt in die benoeming is wel die 
rivier waar die kraaie veel voorgekom het. Hierdie groot plaas le in die 
suidoostelike hoekie van die distrik Karibib, en suidwestelik van Wind
hoek.

[Goradaob]

KORAIS S 2516 DC

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Korais” , bron.
Diehl DH s.j. (1955] Pastor Berig aan PNK-SWA “Korais: !Gora-ta-eibes; 

!gorab = kahle Flache”.

Korais is vandag nog ’n pleknaam, t.w. van die plaas Korais nr 28, so ’n 35 
km wes van Helmeringhausen. Ons het geen ander inligting van buite ont- 
vang nie as net hierdie vertaling met “Kaalvlakte” . Ons indruk is dat ons 
hierbo ’n oogfilologiese poging het, en dat “Kraaievlakte” op daardie 
selfde grondslag ook voorstanders mag he, by Nama gora- = “kraai” , en 
ai- = “oppervlakte” (naas “gesig”), vgl. Rust 1960 DNW resp. 36 en 26. 
Intussen bly die vraag oop.

KORANDER(KOLK) K 2920 CA

Topografiese reeks 1974 vel 2920 Kenhardt “Koranderkolk” .

Noordoos van “Koranderkolk” kom op dieselfde kaart die pleknaam “Ko- 
rannakolk” voor. As ons op die ooreenstemmende Topo-kadastrale kaart 
1967 vasstel dat albei hierdie plekke op die plaas “Koranna Kolken” nr 
Ken. Q. 8-17 voorkom, dan is daar geen twyfel nie dat “Korander” ’n 
ouer Afrikaanse wisselvorm is van die stamnaam “Koranna”. Vergelyk TH 
A** 764 s.v. KORANNA(BERG), KORANNA (KOLKEN) vir die bespre- 
king van die plaasnaam wat ook die ander twee genoemde name sal geld.

KORANNA kyk KOEDOMA
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KOR.ANNA(SFONTEINBERG) K 3222 AA

Topografiese reeks 1974 vel 3222 Beaufort West “Korannasfonteinberg” , 
daarop landmetersbaken 13.

Op die ooreenstemmende Topo-kadastrale kaart 1967 kom die bergnaam 
nie voor nie, maar daar sien ons dat landmetersbaken 13 gelee is op die 
plaas Danster Fontein nr Bf. W.Q. 16-7, dist. Beaufort West. Indien Ko
rannasfonteinberg na die Korannastam genoem is, soos ons meen, dan is 
die kanse groot dat die Koranna se naam [kaptein?] Danster was. Dit dui 
moontlik ook die beweging van ’n Korannastam aan, en naamkunde reik 
hier ook vir die geskiedkundige die hand met hierdie besonderhede, d.w.s. 
die trekroete en die naam Danster.

KORATA kyk GORAB 1914

KOREDOMM1

Flaacke WHO 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “Koredommi: ’n sekere 
deel van die (verenigde?) Nossob. (Otto Swart)” .

Otto Swart is mnr Haacke se segsman. Ons meen dat Koredommi net ’n 
wisseluitspraak is van die inlandse naam vir die Witnossob, vgl. URI- 
I)OM(I) in TH A** 1090-1. Die lid Kore- is "n gevelariseerde uitspraak van 
!uri, Nama vir “wit” , en -dommi is soos Nama domi = keel, of figuurlik 
o.a. ook vir afvoerkanaal, rivier.

[lUridommi]

KORGAS kyk GORGAS, KORGAS, CORGAS 

KOROS K 2917 BC

Opmeting 1969 “Korros, 25 mvl [40 km] noordwes van Springbok. Geen 
[verdere] inligting nie” .

Op die topografiese reeks 1974 vel 2916 Springbok gespel “Koros” . Te 
verklaar soos KORROGAS, alwaar. d.w.s. as “Kalkfontein.”

[IKhoros]

KORROGAS, KOROCHAS K 2917 BD

Opmeting 1969 “Korrogas, 30 myl [48 km] noord van Springbok. Uit 
Nama. Geen [verdere] inligting” . En daarbo “Korochas” .
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Ingeskryf as “Korrogas” op jonger kaarte. Dit le suidoostelik van Stein- 
kopf af en aan die teerpad na Springbok toe. Suidwestelik daarvan le ’n 
ander plek met dieselfde grondwoord, nl. KOROS, alwaar. Die grond- 
woord is soos Nama Ikhoro- = “der Kalkstein" (Rust 1960 DNW 34), die 
-ga- soos Nama -xa- vir “baie, ryk aan” , en die vr. ekv. -s se dat dit ’n fon
teinnaam kan wees, die geheel: “Fontein waar baie kalkklip voorkom” , 
kortom “Kalkfontein” .

[IKhoroxas]

KORZEBEB S 2719 DA 

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “(Korzebeb)".

Ons vind so 'n naam vir 2719 DA nie op enige ander kaart terug nie, bv. 
Hahn 1879, Veillet s.j., DSWA-reeks 1911 en SWA-reeks 1974, ooreen- 
stemmende plase, ken dit nie. Die Kriegskarte skryf dit bowendien tussen 
hakies, sonder aanduiding waarby dit gelees moet word. Ons neem aan dat 
die kartograwe nie seker van die situering (volgens hulle notas) was nie, en 
dat dit gewoon as "n wisselvorm opgeneem moet word van KOERTZE- 
BEB, alwaar. Anders uitgedruk: daar was by die kaartmakers onsekerheid 
of Korzebeb in te skryf is by 2619 of 2719, telkens in D, miskien omdat die 
ms. meer as een lesing moontlik laat lyk het.

+ KOU(BERGE) K 2918 CB

Malherbe PJ 1977 per Nieuwoudt JA Stadsklerk “Kouberge, dit is die 
Tkauberge. Dit is die laaste berge voordat jy in Boesmanland kom. Dit 
beteken: ‘Hiervandaan is daar nie meer berge nie, dis net vlaktes.’ Die 
laaste kind is die tkaukind".

Nieuwoudt JA 1977 Stadsklerk Gesprek [maak die tussenwerpsel:] 
“Iemand het my gese dit beteken ‘Plato’.”

Bostaande moet gelees word saam met die gegewens in TH A** 770, en 
die ligging moet daar van 2919 verander word tot 2918, soos hierbo. Alles 
tesaam geneem, is die konsensus onder die Namakwalanders dat die Kou
berge hulle naam daarvandaan kry dat hulle die laaste berge is voor die 
vlaktelandskap van Boesmanland binnegegaan word. Taalkundig is dan ’n 
verband te soek met Nama khau- = “der Hintere, die Riickseite” (Kr.-R. 
1969 NW 214), d.w.s. die berge wat aan die rugkant of agter jou le. Indien 
die T- van Tkauberge soos by Malherbe hierbo 'n klapklank voorgestel 
het, word dit nie meer in moderne Nama gehoor nie.
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Topografiese reeks 1975 vel 2918 Pofadder “Kouboomberg” .

“Kouboomberg” is op “Portion of Platjesfontein Lot 831” , distrik Nama- 
kwaland. Die kouboom is die Pappea schumanniana waarvoor ook opgete
ken is “t’kouboom” en “ |gou-boom” (HOTT 355).

KOU(BOOMKLOOF) K 2918 BB

Topografiese reeks 1975 vel 2918 Pofadder “Kouboomkloof” .

Die “Kouboomkloof” is in die westelike deel van die Aggenys se Berge, 
distrik Namakwaland, dus geografies ’n hele ent ver van KOU(BOOM- 
BERG). Die name dui op die verspreiding van die kouboom, die Pappea 
schumanniana.

[KOUDNEK, KOUDNEKSRANTE] kyk KOMESSIE(KLOOF) 

KOUDOUW K 3322 CD

Topografiese reeks 1973 vel 3322 Oudtshoorn “Koudouw”.

Die naam “Koudouw” is op die genoemde kaart ingeskryf net bokant die 
pad tussen George en Oudtshoorn, noordwes van die Outeniekwapas. 
Regoor “Koudouw” , d.w.s. aan die suidekant van die pad, staan “Hol- 
kloof,” wat op die ooreenstemmende Topo-kadastrale kaart 1969 korreleer 
met die plaasnaam “Holle Kloof A”. Volgens die hipsometriese tinte op 
die Topografiese kaart is “Koudouw” en "Holkloof” albei van toepassing 
op dieselfde kloof. Indien dit wel so is, is die naam “Holle Kloof’/“Hol- 
kloof” dalk ’n vertaling uit die Khoekhoense “Koudouw”. Die slotlid 
-douw is soos Nama dao- = poort (Rust 1960 DNW 47), hier dan “kloof” ; 
die eerste lid, “Kou-” , is dalk soos Nama 11hoa- = holte (Rust 32); vir die 
wisseling van k en h vgl. HOAMUS in TH A** 555 en 5 C 3 by TH A* 44. 
Dan is “Holkloof,” soos ons vermoed, ’n direkte vertaling van “Kou
douw” .

[KOUEFONTEIN] kyk TCHAIHOIP 

KOUGA(BERGE) K 3324 DC

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3324 Port Elizabeth “Kougaberge” . 

Hierdie “Kougaberge” le net noordwes van Kruisfontein en Humansdorp, 
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in die distrik Humansdorp, en moet nie verwar word nie met die Kouga- 
berge op 3324 CA wat gelee is in die distrik Willowmore, tussen die Koe- 
garivier in die suide en die Baviaanskloofrivier in die noorde. Die laasge- 
noemde Kougasberge is behandel in TH A** 770. Daar het ons “Kouga-” 
in verband gebring met Nama !khao- = seekoei. Ons meen dat die Kouga- 
berge by Humansdorp dieselfde betekenis het van “Seekoei(ryk)” . Ons 
grond ons standpunt op topografiese oorwegings. Aan die Kougaberge 
ontspring die “Seekoeirivier” wat net onderkant “Seekoeipunt” ten suide 
van “Jeffreys Bay” in die see uitmond. 'n Sytak van die Seekoeirivier vloei 
oor die plaas “Klein Zeekoe River and Zeekoe River Hoek” nr Hu. Q. 7- 
2; Jeffreys Bay en Seekoeipunt is op die plaas gelee. Ons meen dat ons 
hier ’n toponimiese kerngroep het waarvan die Nederlandse/Afrikaanse 
komponente uit die Khoekhoens vertaal is, m.a.w. dat “Zeekoe-" en "See
koei-” in al die gevalle vertalings is van “Kou(ga)-” .

KOUGANAB S 2818 BC/BD (ou naam van Ortmansbaum)

Hahn Th 1879 “ !Khou-||ganab” , uitspanning. By Kiepert 1893 kaart “ !Kou 
||ganab” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Oortmansboom (Kouganab)” .

Die naam Kouganab kom nie meer voor nie, op die Kriegskarte 1904 het 
dit al tweede plek ingeneem, en op latere kaarte het dit heeltemal ver- 
dwyn. Die nuwe naam op die Kriegskarte was nog Afrikaans, nl. “Oort
mansboom”, maar vandag is dit “Ortmansbaum” vir die plaas nr 120 net 
bokant Warmbad, en “Ortmansbaumrivier” vir die sytak wat uit die 
noordooste deur die plaas loop tot in die Homsrivier (vgl. o.a. Topogra
fiese reeks 1973 vel 2818 Warmbad). Die inlandse naam verwys na die 
||gana- = kameeldoringboom, die Acacia giraffae, wat daar voorgekom het 
waar in die ou dae langs die trekpad ’n watertjie was, bv. ’n bron. Bron- 
name eindig gewoonlik op die -s van die vr. ekv., maar hier is die indeks 
die -b van die ml. ekv. As die naam in die algemeen op ’n boom betrek 
word, gaan dit ook uit op die -s, bv. ’n kameeldoringboom is 'n ||gana-s. 
Maar as dit op ’n stomp, ’n tak, ’n kierie ens. betrek word, gebruik die 
sprekers die -b. Ons meen dit moet ook hier so verstaan word dat die be- 
palende lid !k(h)ou- gelyk is aan Nama vir “niederwerfen, zu Boden 
werfen” (Kr.-R. 1969 NW 129 s.v. !gou). Moontlik is die kameeldoring
boom daar omgewaai, is dit omgekap of hoe ook al, maar daardeur tog ’n 
uitkenningsverskynsel om naamkundig te kon funksioneer. [Van ons infor- 
mante het ons hier geen suggesties ontvang nie.)

[!Khau| |ganab]

KOUKUAB S 1818 CD

Kirchner-Stiibel B 1978 Boer Vraelys “Koukuab. Boesmantaal. Beteken
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‘Vispan. of Pan met visse'. Ons het die plaas so genoem aangesien die 
opstal by die pan le. Die pan kry gereeld visse as die Omuramba loop. 
Die Boesmans noem die pan Koukuab. Die plaas is nr 1056 en le 88 km 
noordnoordoos van Grootfontein".

Ons segsman woon al 18 jaar hier. Ons lei af dat dit hy is wat die naam 
van die pan aan die plaas gegee het. Op die kaart van die landmeter-gene- 
raal 1972 kom wel die nommer van die plaas voor maar nog nie die naam 
nie. Hierdie Boesmans praat klaarblyklik Nama. Die taalkundige argu- 
mente is aangevoer in TH A** 771 onder KOUKUAS. In bostaande aan- 
haling kon ons presiseer wat vroeer nog in die lug gehang het, soos die lig- 
ging of die aanwesigheid van visse in die pan.

KOUMA, KOUMA(RIVIER), ens. K 3321 DD/3322 CC

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3320 Ladismith "Kouma”, plaas nr M.B.Q.
2-30, “ Koumas Kloof", nr M.B.Q. 2-59.

Topografiese reeks 1973 vel 3320 Ladismith. ook vel 3320 Oudtshoorn 
“Koumarivier” .

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3322 Oudtshoorn “Koumas Hoek", plaas 
nr M.B.Q. 5-15.

Die plase “Kouma” , “Koumas Kloof" en "Koumas Hoek" vorm ‘n toponi- 
miese eenheid wat ongeveer noordoos-suidwes loop. Oor al die plase vloei 
die “Koumarivier" vanuit die noordooste. Die rivier ontspring net noord 
van “Koumas Hoek" en wel op die daarby aangrensende plaas “Osse 
Hoek” nr Ou. Q. 1-16. Ons meen “Osse Hoek” vorm die noordelikste 
skakel van die toponimiese ketting. “Os” is in Nama goma- (Kr.-R. 1969 
NW 110) wat taalkundig volkome vereenselwig kan word met “Kouma” ; 
vir die wisseling van g en k vgl. TH A* 42 by 5 A 3. “Osse Hoek” is dus 
in sy eerste komponent ’n direkte vertaling uit Khoekhoens, en die ander 
hibridiese samestellinge met “Kouma-” as eerste komponent is dus ook 
vertaalbaar as “Os-” .

KOUMOESKNAAP, OMUSKAB K 2918 CA/CB (ou naam van Smorgen- 
schaduwe)

SA-reeks 1:50 000 1970 vel 2918 CA Kaip “K'oumoesk’naap se Berg” op 
“Smorgenschaduwe” , en op dieselfde reeks vel 2918 CB Kangnas le 
langs Koumoesknaap oostelik daarvan ook “Moreskadu se Berg” . 

Kennedy IJ 1974 Boer Gesprek “’s Morgen Schaduwe is my plaas. Sy Hot- 
tentotnaam was lOmus+kab” .

Op die sensuskaart, op Veillet en ander vroee toeganklike kaarte kom die 
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naam voor as “Morgen Schaduwe” , ook “’s Morgen Schaduwe” op party 
kaarte gespel. Dit is plaas nr Nam... Q.... 10-14, distrik Namakwaland, en 
le oosnoordoos van Springbok. Mnr Kennedy, die plaaseienaar by wie ons 
ingedraai het, se uitdruklik dat die plaas ’n Khoekhoense naam gehad het, 
’n naam wat kennelik wil ooreenstem met die aangehaalde naam van kaart 
1970, wat vir die ooreenstemmende gedeelte herhaal word op Topografiese 
reeks 1975 vel 1918 Pofadder, nl. as K’oumoesk’naab. Die naam is te ver- 
deel in K'ou-+moes-+k’naab. Die apostroof na die twee k’s stel suigkon- 
sonante voor. Die -p, ook -b (ml. ekv.) se dat dit hier die naam van ’n 
berg is. Die K’ou- sluit direk aan by Nama 11goa = “Morgen” (Rust 1960 
DNW 43). Hieroor is wel min twyfel: in klank en betekenis sluit dit om- 
trent soos ’n sirkel. Die -moes- kan wees soos Nama -mu-s = oog, bv. vir 
die son, of dit moet geidentifiseer word soos by mnr Kennedy, as !om = 
“ergrauen” (Kr.-R. 1969 NW 327), verbindbaar met die skaduwee-ele- 
ment. Die =t=kaab van mnr Kennedy en die k’naap van die kartograaf is 
wel te translitereer as =t=ka-b (ook as +ga-b) = krans, hang, vlakte, vallei. 
Hoe ook al, “Moteskaduwee” vertaal die ou naam wat onvolkome oorge- 
lewer is maar min twyfel laat dat dit in sy Nederlandse vorm vertaald 
voortlewe.

KOUNIEi KLOOF) K 3320 DC

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3320 Ladismith “Kounie Kloof” .

"Kounie Kloof” is plaas nr Sw. Q. 17-25, distrik Swellendam, dit is 
noordwes van Barrydale gelee. Volgens die ooreenstemmende Topogra
fiese kaart 1973 loop “Soutkloof” oor die plaas. Dit laat by ons die vraag 
ontstaan of die eerste lid van die naam “Kounie Kloof,” d.w.s. “Kou-” , 
nie is soos Nama =t=o = “sout” nie (Rust 1960 DNW 51), wat in Ou-Kaaps 
opgeteken is as “Hou-” (HOTT 463). Die "K-” van “Kou-” stel hier dan 
die suigkonsonant voor; vir die wisseling van h en k vgl. TH A* 45 by 5 C 
3. Indien juis, is “Kounie Kloof” minstens gedeeltelik in die Afrikaanse 
naam “Soutkloof” vertaal.

+ KOURKAMMA K 2918 CB/CD

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2918 Namies “Kourkamma”.

“Kourkamma” is plaas nr Nam. Q. 3-19, distrik Namakwaland. In TH A** 
778 het ons na analogie van KOURKAM 2917 CD ook die plaasnaam 
Kourkamma verklaar as “Gruisputs” , “Gruiswater” . Met die topografiese 
hulpmiddele wat ons nou het, moet ons die verklaring miskien heroor- 
weeg. Kourkamma is ongeveer driehoekig. Op die noordelike hoek daar
van is “Koerkamma se Koppie” , vgl. Topografiese reeks 1970 1:50 000 vel
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2918 CB Kangnas. Vanuit die noorde loop “Koerkamma se Holte” en sy 
sytakke, wat ongeveer by Koerkamma se Koppie bymekaar kom, oor die 
plaas Kourkamma, vgl. Topografiese reeks 1975 vel 2918 Pofadder. Dit 
blyk dan dat Kourkamma en Koerkamma wisselspellinge van dieselfde 
naam is. Koerkamma se Holte sluit op die plaas “Dabeeb” aan by die 
“Brakrivier” . DABEEB het ons ook verklaar as “Brak-” . Kourkamma 
word vir sy voile lengte aan die noordoostelike kant begrens deur die plaas 
“Brakdam” . Op topografiese gronde lyk dit dan asof “ Koerkamma se 
Holte,” “Koerkamma se Koppie,” “Kourkamma,” “Brakdam,” “Brakri- 
vier” en “Dabeeb” ’n naamkerngroep vorm. Die vraag is of daar taalkun
dig ’n verband kan wees tussen “Brak-” en “Koer-”/“Kour-” . Ons meen 
wel. Hoofraadslid D Luiperth het in 1977 in 'n gesprek oor Daverob gese: 
“Daverob is ‘Brakplekkie’. Ons se ook IKhurulkeib. !Khuru!keib is maar 
dieselfde woord wat die naam net reg vertaal” . As ons mnr Luiperth reg 
verstaan, beteken dit dat Ikhuru- en dawe- (wisselvorm van dabe-, kyk 
DABEEG ens.) albei “brak” beteken. Steun hiervoor vind ons in die topo
grafiese samehorigheid van Koerkamma/Kourkamma, Brakrivier en 
Dabeeb. Die lid Kour-/Koer- van die naam is dan soos Luiperth se Ikhuru- 
en beteken “Brak”. Die lid -kamma is soos Nama ||gammi en beteken 
“water” , “rivier” (HOTT 522 s.v. water iv). Dan het ons dieselfde ver- 
skynsel wat horn dikwels voordoen, nl. dat die Afrikaanse komponent van 
'n toponimiese groep (hier Brakrivier) die (gedeeltelike) vertaling van die 
Khoekhoense komponent is (hier Kourkamma, Koerkamma). Vir die ver
klaring dat Ikhuru primer “kalk” beteken (soos Nama Ikhoro) en dat 
“brak” die sekondere betekenis is n.a.v. die watersmaak as gevolg van 
aanraking met die kalkbodem vgl. KHURUKEIB.

KOUROES(KOP) K 3018 CD

Opmeting 1958 “Kouroeskop, 32 myl [51 km] suidoos van Garies. Ou 
naam vir ’n kop op plaas Besonderheid. Aksent op -roes-. Die Hotten- 
totnaam Kouroe beteken ’n klipgat met water. In hierdie kop is ’n paar 
klipgate...Die spelling is foneties. Inligting verkry van mnre Van Dyk en 
Lochner” .

Volgens die betekenis soos Nama ||garu- = “Wasserbecken (im Felsen)” 
(Kr.-R. 1969 NW 86), waarteen fonetiese besware in te bring is, volgens 
die klank soos Nama =bkuru- = “Ader” , d.i. ’n wateraar (Kr.-R. 227), 
waarteen semantiese besware in te bring is indien die betekenis verband 
hou met waterbakke in klip, volgens ons segsman hierbo. Dan eerder ons 
segsman in die ongelyk te stel en die betekenis te verbind met ||kuru-, ook 
11guru- = “Quarz, Marmor” (Kr.-R. 136), wat betrekking op die kop daar 
sal he waar die kwartsklippe voorkom, ongeveer: “Gruisklipkop”, “Vuur- 
steenkop”.
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+ KOUROOTJIE K 2917 CD

Agenbag FJ 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoofhoof “Kourootjie, ’n 
Hottentotnaam, beteken 'n watertjie wat hul oopgegrawe het in 'n klip- 
gaatjie” . “Karootjie” .

“Graafwater'’, in die woorde van mnr Agenbag “ ’n watertjie wat hul oop
gegrawe het” , is in Nama Xora- (Rust 1960 DNW 28) wat taalkundig nie 
goed aansluit by Kouroo- van die naam Kourootjie nie. Dan miskien te 
dink aan =t=khuru- [=bkhuru] = aar, wateraar (Rust 2) of 11garu = “Wasser- 
becken (ini Fels)” . Die verkleiningsuitgang -tjie is natuurlik Afrikaans. 
=FKuru- is klankmatig nader aan Kouroo-, 11garu- semantics. Vir ’n ver
klaring wat die naam Kourootjie in verband bring met Nama ||guru- = 
gruisklippies ens. vgl. TH A** 778 s.v. KOUROOTJE.

KOUSAS kyk KHOUSAS

KOUS(BERG), GOUS(BERG) K 3221 CC

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3220 Sutherland “Kousberg” .

Kousberg is die naam van 'n berg in die distrik Laingsburg. Op sy spits is 
driehoeksbaken 28 en daarby is op die genoemde landkaart die naam 
“Gousberg” geskryf. Aan die noordwestelike hang van die berg is die 
plaas Gous Hoek nr Wor. Q. 17-7. Ons meen dat Gousberg en Gous Hoek 
in die eerste lid Khoekhoens is en dat die name niks met die familienaam 
Gous te doen het nie. Met die bekende wisseling van g en k (vgl. TH A* 
42 by 5 A 3) is Gous en Kous wisselspellinge van dieselfde naam. Net wes 
van driehoeksbaken 28 Gousberg en ook op die hoogte van 4 500 voet [1 
372m] is driehoeksbaken 26, “Gatsberg” . Albei driehoeksbakens is op die
selfde piek van Kousberg en is gelee op die plaas Gats Berg nr Wor. Q. 
14-8. Die Gatsrivier ontspring op die plaas. Ons meen dat daar op topo
grafiese gronde goeie rede is om te aanvaar dat Gats- vertaal is uit Gous- 
/Kous-. Ook taalkundig is Gats- en Kous- (Gous-) met mekaar te vereen- 
selwig; Thunberg het in 1773 vir “hoi” opgeteken Koll (vgl. HOTT 271 
s.v. gat I en II). Ook dit korreleer goed met Nama xou- = drekhol (vgl. 
Kr.-R. 1969 NW 48). Nama xou- [xau-] word presies uitgespreek soos Afr. 
Gou(s). Dit slot -s in Gou-s, Kou-s is fern. sing, en dien hier ook as 'n lo- 
katiefmorfeem, soms gebruiklik by fonteine, bronne, gate ens. wat vagi- 
naal te waardeer is. Interessant is dit dat die berg- en plaasname op die 
ooreenstemmende Topografiese vel 1973 aangegee word as “Gouwsberg” 
en “Gouwshoek” , duidelik volksetimologiese aanpassings van die ou name 
waarvan die Khoekhoense komponent verkeerdelik as Afrikaanse fami
lienaam aangevoel word.
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[KOUWATER] kyk GEIBIS

+ KOWIEP(RIVIER) K 2817 DC

Sensuskaart 1891 “T.Cowiep River” . Dieselfde by Veillet s.j. kaart. Topo
grafiese reeks 1974 vel 2816 Alexander Bay “Kowieprivier” .

Op die sensuskaart loop die T.Cowieprivier van suid na noord in die 
“T.Nein T.Nabaabeep’s River” wat in die Oranjerivier uitwater. Op die 
reeks Suid-Afrika 1:50 000 1971 vel 2817 Vioolsdrif loop hierdie Kowiepri
vier in die Charliesfonteinrivier wat deur die Oranjerivier ontvang word 
net oos van Vioolsdrif. Blykbaar het Charliesfonteinrivier die ou naam van 
Neinnababeepsrivier vervang, en daarmee het hy die ou inlandse naam 
verdring. Op die sensuskaart is daar in die Kowieprivier "Kobis Fontein” . 
As onthou word dat die -p van die ml. ekv. by gevalle ook indeks van 
riviername is, en die -s van die vr. ekv. by gevalle die indeks ook van fon- 
teinname is, dan is dit duidelik dat die rivier en die fontein in hom hier 
dieselfde naam het (Kowie-p/Kobi-s, met die normale wisseluitspraak van 
-w- en -b-, sodat die grondwoord kowi- of kobi- is, na die geval). Wes van 
Kobifontein gee Veillet op sy kaart aan “Kalkfontein” . “Kalk” , ook 
"Kalkgrund, Blaukalk...” (Kr.-R. 1969 NW 245) is in Nama !kho-, sodat 
dit redelik seker is dat Kobisfontein ook “Kalkfontein” is, en dus dat Ko
wieprivier letterlik ooreenstem en dus, met die -p vir “rivier” , 
“Kalk(plek)rivier” is: die -wie- van Kowiep soos die -bi- van Kobi- by die 
fontein, lokativeer die twee plekke. Kowieprivier het ons reeds in TH A** 
784 bespreek, maar die afleiding wat ons daar van die eienaar aanvaar het, 
is duidelik verkeerd. Die motivering het daar ontbreek, hier is dit aanwesig 
in die verwysing na die bodemgesteldheid met sy kalkgrond, altans op 
plekke. Die T. van die opgawe op die sensuskaart stel die suigkonsonant 
voor, in hierdie geval die !.

+ KOWITHIMAS (ook KOWHITIMAS) kyk GOBEITEMAS 

[KRAAIPOORT] kyk KORADAOB

[KRAAIRIVIER] kyk KAREE(SPRUIT), KAREE (RIVER) 

[KRaHWINKEL] kyk GORABIS 

KRAMA(SKFONTEIN) K 2823 BA

Veillet s.j. kaart “Krama Fontein. Village”. Topografiese reeks 1974 vel 
2822 Postmasburg “Kramasfontein” .
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Die fontein le net noord van Danielskuil en wes van die teerpad op na Ku- 
ruman. n Moontlikheid is dat dit “Koelfontein” beteken, soos Nama gara 
= “kiihl" (Kroenlein 1889 Wortschatz 74), volgende ‘n wenk van die stads
klerk 1978 van Danielskuil. Die -ma- is dan lokatief, die vr. ekv. -s is ’n 
teken dat dit ’n waterplek kan wees, hier 'n fontein. Die Topo-kadastrale 
reeks 1962 ooreenstemmende vel gee dit nie, dr Van Vreeden behandel dit 
nie.

[KRANZNEUS] kyk GAGUIS

KREGASf BERGE), KREGAS(KOP), KREGAS(RIVIER) K 3120 CD en 
CD/DC

Opmeting 1955 “Kregasrivier, 'n rivier 33 myl [53 km] noord van Suther
land. Aksent op die Kre-. Staan in verband met die kareewortel deur 
die Boesmans as voedsel gebruik. Dit word beweer dat hierdie plant 
verdwyn het. Dit is "n totaal verskillende plant van die gewone karee
boom wat in sekere dele plaaslik nog heelwat is. Die Kregasrivier loop 
langs die Kregasberge. Die inligting is vandag by 'n vergadering van die 
plaaslike Afdelingsraad by die lede verkry. Hulle is almal ou inwoners 
met kennis van plaaslike omstandighede” . Forntulier ingevul deur die 
landdros van Sutherland, mnr JAC Raubenheimer.

Op die S.A.-reeks 1969 vel 3120 CD Rooipoort, en 1971 vel 3120 DC Bo- 
nekraal (albei skaal 1:50 000) kan die ligging en (vir die rivier) die loop 
goed nagegaan word. Die kop en die rivier het in sy Khoekhoense deel 
dieselfde naam, in albei gevalle eenders uitgespreek. Op die kop is land- 
metersbaken nr 60. Die rivier begin by die kop en loop noordoostelik in 
die Renosterrivier. 'n Ander uitspraak (volgens ’n formulier wat byna 10 
jaar later ingevul is) is Kariega- vir die kop en die rivier, vgl. KARIE- 
GA(KOP)... Die naamdeel -ga- of -gas- is soos Nama -xa-, ’n morfeem wat 
hoeveelheid uitdruk, “baie” , nl. van die Kre- (of Karie-). Blykbaar word 
hiermee bedoel die kareemoerwortel, vroegste optekening “karriwortel” 
(c. 1837), vir die Anacampseros ustulata (Smith 1966 CNSAP 280). Daar is 
geen goeie rede o.w. om die verklaring van die ou plaaslike inwoners af te 
wys nie. Op die latere kaarte (soos aangehaaldes) is die inskrywing Ka
riega- en nie Krega(s)- nie, en vir Kregasberge word vandag gese Kregas- 
kop.

KRIE(BERG), KRIEDOUW, KRIEDOUW(KRANS) K 3218 BD

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3218 Clanwilliam “Krieberg” , plaas nr 
1954-183-9140, dist. Clanwilliam.
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Topografiese reeks 1971 vel 3218 Clanwilliam “Kriedouw” , “Kriedouw- 
krans” .

In 1803 is die plaas wat langs die Olifantsrivier gelee is, tussen Citrusdal en 
Clanwilliam, beskryf as “de Kriedouw over Olifantsrivier'’ (Van Reenen 
DG 1803 VRV 18 276 en voetnoot). Vandag dra die plaas die naam “Krie- 
berg” . “Kriedouw” en “Kriedouwkrans” is geografiese kentekens wat tot 
dieselfde toponimiese groep behoort. In TH A** 787 s.v. KRIEDOUW het 
ons die tweede lid van die naam, nl. -douw, vereenselwig met Nama dao- 
= “pad, spoor, kloof, poort” , en die vermoede uitgespreek dat die lid 
“Krie-” soos “Karee-” is (vgl. ook Smith CA 1966 CNSAP 312) en op ’n 
Rhus sp. wys. Nou het ons ’n topografiese vasstelling gemaak wat ’n nuwe 
moontlikheid meebring. Die rivier wat deur die poort oor die suidelike 
deel van die plaas vloei, is op die genoemde Topografiese kaart ingeskryf 
as die “Watervalrivier” . Dit lyk dus asof die toponimiese kerngroep in 
hierdie geval bestaan uit die komponente “Krie(berg)” , “Krie(douw)” en 
“Krie(douwkrans)” . In talle soortgelyke gevalle het ons gevind dat die 
Afrikaanse komponent(e) van so 'n toponimiese kerngroep "n vertaling is 
van die Khoekhoense. Dit lyk moontlik dat ons hier weer so ’n geval het. 
“Waterval” is in Nama =t=kari- [khari-] (Kroenlein 1889 Wortschatz 214) 
wat miskien in die pleknaam “Krie-” geword het. Dan beteken “Krie
douw” letterlik “Watervalpoort” .

[KROMMAAG] kyk ONAP

[KROMPOORT] kyk GAMKA GUNTIA

[KRONE] kyk GANAS

[KRUISFONTEIN] kyk GOEGAMMA 

[KRUISRIVIER] kyk GOEGAMMA 

[KRUMNECK] kyk GAMAHOROBES 

[KRUMNECK] kyk HOAMAS(BERG)

[KRYRIVIER] kyk KAREE(SPRUIT)

KUABETSAUS S 2217 CC (nou Nabitsaus)

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Kuabetsaus (Nubitsaus)” .
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Vandag is dit plaas Nabitsaus nr 263, vroeer Nubitsaus, wat ons verklaar 
het as moontlik o.a. “Swartputs” , by =t=nu- = swart, met infiks -be-, plus 
-tsau- = puts. Ons meen nou dat hierdie Kua- gelyk te stel is met Nama 
=t=goa- =  modder, klei, sodat Kuabetsaus te begryp is as “Modder-” of 
“Kleiputs” (Nama =t= Goabetsaus), en sodat die alternatiewe naam Nubitsaus 
of “Swartputs” verwys na die donker kleur van die modder daar. Die twee 
Khoekhoense name vir dieselfde plek vul mekaar in feite aan. Die naam 
Kuabetsaus het nou heeltemal verdwyn vir die plaas NABITSAUS noord 
van Rehoboth, in die Rehoboth-gebied, aan die Usiprivier.

[=1= Goabetsaus]

KUBAS kyk GOBAS(BERG), KUBAS 

KUBAUB S 2618 CA (ou naam van Skaaprivier)

Von Francois C 1894 kaart “Kubaub” (ou naam van hierdie Skaaprivier/ 
Schaffluss).

Die naam moet nie verdeel word in die komponente kub + aub nie, soos 
ons eers gedoen het toe ons merk dat die riviertjie loop oor die plaas 
Aurus nr 149, d.i. “Fonteintjie” , met grondwoord |au-b = fontein. Dit het 
niks met |aub te doen nie. Die verdeling is in kuba + ub en stem lid vir lid 
ooreen met KUBAKOP wat ons bespreek het in TH A** 789-790. Vandag 
kom dit op kaarte voor as “Skaaprivier” , op S 2317 D (Rehoboth). 
Hierdie Kuba(k)up van Keetmanshoop-Seeheim het ons trouens ook al be
spreek onder ’n ander naamvorm, nl. onder GUACHAB in TH A* 468-9, 
letterlik “Skaaprammetjie” , by gu = skaap, en axa-b = jongetjie, knaap. 
Guachab is ’n alternatiewe naamvorm van Kubaub, soos dit lyk. Mens kan 
jou ’n goeie beeld vorm van hoe die rivier in sy bolope begin as gekyk 
word na die reeks SWA 1976 skaal 1:50 000 vel 2618 CA Keetmanshoop. 
Die Aub loop uit die noordweste oostelik by Keetmanshoop verby en word 
suidoostelik van die dorp ’n sytak van die Kubaub wat hier noordoos van 
Keetmanshoop begin. Die Kubaub vloei dan westelik tot hy in die Visri
vier uitloop by Seeheim. Net duskant die samevloeiing le die plaas nr 121 
genoem “Schaapplaats” . Kubaub, of die alternatiewe Guachab. word nie 
meer gebruik nie. Op die jongste kaarte kom dit voor as “Skaaprivier” , 
vroeer ook bekend as Schaffluss, veral in die Duitse tyd. Ons het dan twee 
verskillende Skaapriviere. Vir die taalkundige opmerkings kyk KUBAKOP.

KUBIE kyk KOBIS 2122

+ KUBIS, KUBIS(-NO(0)RD) S 2618 BC kyk ook GARAHUNI 

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge-
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sprek “Kubis, dit is IKhubis, dit is 'n vlei, in Nama Ikhubis”. 
Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “ IKhubis is ’n 

vlei, maar hierdie naam is nie IKhubis nie, hierdie naam is eintlik 
IGubes. IGubes is ‘agterkaros’. Omdat Kubis nou suid le en die ander 
plaas noord daarvan le, word hy genoem Nord-Kubis...”

Ons het hierdie plaasname reeds in TH A** 791 bespreek. Die eienaar het 
dit verklaar as betekenende “Verweg” . Ons was so vry om dieselfde ver
klaring te vermoed as wat mnr Apriels en sy span hierbo genoem het, so 
ongeveer “Vleiplaas” . Mnr Arndt en sy helpers kom voor die dag met 'n 
verklaring wat glo betrekking het op die vorm van die droe pan. Volgens 
die SWA-reeks 1968 vel 2618 Keetmanshoop is noordoostelik ’n hele ry 
groot droe panne en dreineergebiede. Steun aan die verklaring dat hier 
aan die “agterkaros” gedink moet word, is die inskrywing op die Kriegs
karte 1904 van “Gubes” , wat goed verenigbaar is met Nama !gu- = “der 
Vollschurz” (Kr.-R. 1969 NW 144). Of die naam iets te doen het met -n 
voorval waarby ’n agterkaros betrokke was, of berus op 'n vermeende oor- 
eenkoms met die vorm van ’n pan daar, dit kan ons ewemin uitmaak as die 
vraag of die naam op ’n “vlei” te betrek is. Die span van Arndt het inlig
ting oor Nord-Kubis (of Kubis-Nord) gegee (vgl. GARAHUNI) wat ver- 
troue wek, waarskynlik ook geldig in hierdie geval. Die toevoeging van 
Noord of Nord vooraan of agteraan kom bietjie deurmekaar voor op ver- 
skeie kaarte. Die norm is waarskynlik “Kubis-Nord” .

KUBIS(-NO(0)RD) kyk GARAHUNI

KUBIS(-NORD) kyk GARAHUNIS

KUBITSAUS S 2316 BC

Hahn Th 1879 kaart “ |Gubitsaos” , uitspanning wessuidwes van Rehoboth. 
Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Gubitsaus” , bron, by Kubib, ’n vlei. 
DSWA-reeks 1910 Blatt 20 “Gubitsaos” . Topografiese reeks 1974 vel 
2316 Rehoboth “Kubitsaus” .

“Kubitsaus” is die naam van plaas nr 318, vir ’n nie-standhoudende rivier 
wat daaroor loop en van die “Kubitsausdam” in die rivier. Afgaande op 
die klank sou ons die naam verbind het met Nama !kuwi- [Ikhuwi-] = vlei 
(Rust 1960 DNW 70) en tsaus = puts, vgl. TSAUB, TSAUROB ens. in TH 
A** op 1050 en 1053 onderskeidelik. Daar is bowendien ook topografiese 
steun vir die verklaring. Op die genoemde kaart, en ook op die Kriegs
karte verskyn by Gubitsaus ’n plek Kubib, beskryf as ’n vlei. Daar word 
aangedui dat daar wel op die plaas 'n moeras of vlei is en dat daar suidoos
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daarvan ’n waterbron is. Dit lyk dan asof Kubitsaus as “Vleiputs" vertaal 
kan word. Maar die oudste optekening waaroor ons beskik, skryf ’n den- 
tale slag vooraan. Die lid |gu = “schmutzen...” (Kr.-R. 1969 NW 139), 
d.w.s. |Gubitsaus slaan op die vuiligheid, moontlik in die afvoer van die 
lopie in stormtye vgl. SWAKOP), of van vuil random die bron/puts. Dat g- 
kan afwissel met die stemlose klank daarvan, met die k-, is baie gewoon, 
en dit is juis die vorm Kubitsaus wat plaasnaam geword het. “Vuilputs” .

KUBOES(BERG) K 3119 AA

Opmeting 1969 “Kuboesberg, naam van 'n berg, distrik Calvinia, 48 myl 
[74 km] noordwes van dorp. Vermoedelik Hottentots” .

Ons kry geen buitehulp nie. Die S.A.-reeks 1972 vel 3119 AA Brandkop 
skaal 1:50 000 en die naam self gee die nodige aanduiding m.b.t. die bete
kenis. Kuboesberg le op die plaas “Os Hoek Footpath 468” . Net waar die 
Doringrivier ’n soort van elmboog maak, daar le in die buig self, suid van 
die rivierloop, die Kuboesberg, met 'n spits 692 meter hoog. Die berg is 
rond van vorm. Suidelik van horn, van mekaar geskei deur 'n “Poort” , le 
'n ewe hoe koppie, die “Hoedkoppie” , waarvan die naam ook op die 
ronde vorm wys. Die vorm en die naam Kuboe- bring ons by Nama !guwu 
= “rund” (Rust 1960 DNW 51) — wisselinge k- en g-, en -b- en -w-, is 
gewoon. Daar is, terloops, regoor Kuboesberg en ten ooste van horn ’n 
plaas “Rondekop 472” , genoem na ’n “Rondekop” op die plaas, en oor 
die plaas loop die “Rondekoprivier". Die interessante vraag is of die 
Afrikaanse “Rondekop” daar naby nie ’n jonger en vertaalde naam uit 
Khoekhoens is nie.

KUBOOS kyk KHUBUS 

KUBUKEBIS S 2218 AD

Langhans & Von Francois s.j. [ong. 1890] kaart "Kubukubis” , bron aan 
die Wit-Nossobrivier, suidoos van Witvlei.

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Dit sal wees !Gubu = rond, en Ikhubis = 
vlei, ‘Rondevlei’.”

Suidoos van Witvley, so ongeveer op die huidige “Klein Witvley", aan die 
“Weisser Nosob Fluss, Wasserstelle” . By Nama !guwu = rond, en !khuwi-s 
= vlei (Rust 1960 DNW 51, resp. 70), met die bekende wisseluitspraak van 
-b- en -w-, vgl. TH A* 5 B 1 bl 43. “Rondevlei” (waarby die indeks -s 
(fern, sing.) naambenoemend inpas in die Khoekhoense vorm) is dus topo
grafies. Op die toeganklike kaarte verskyn die vlei nie meer nie.

[!Guwu!khubis]
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KUCHANAS S 2718 BA

Witbooi H 1891 VRV 9 117 “ ||Khuxanas” .
Christian M 1974 Drywer Gesprek “ ||Khuxanas, daar is plate doringbome 

aanmekaar” .
Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge

sprek “Ons se ||Khuxanas, doringrig. Dit is die doringboom, ||khus” . 
Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “ ||Khuxanas is 

doringkrap".

Dit is plaas nr 59, distrik Keetmanshoop, oos van die teerpad na die 
noorde, en tussen die Klein- en Groot-Karasberge. 11Khu- is doringboom, 
’n Acacia sp., die -xa-, ook gespel -cha- in ons opgawes, is hier of hoeveel- 
heidsmorfeem (volop voorsien van, baie) of, soos die span van mnr Apriels 
meen, adjektiwies, “doringrig” , of, soos die span van mnr Arndt weer 
meen, die eerste lettergreep van die woord xana = “kratzen, kritzeln” 
(Kr.-R. 1969 NW 43). Vir Arndt is die naam saamgestel uit 11khu-s = 
“doring” , en xana = krap, die “Doringkrapplek” , en nie uit 11khu- plus 
-xa- plus na- of !na nie. Op die huidige plaas nr 59 is nog baie fonteine aan 
’n lopie, en die naam sal wel n.a.v. ’n waterplek gegee wees, bepaaldelik 
met die sing. fern, -s aangedui.

KUDIEIS S 1914/2013

Krenz FK 1979 Boer Kanttekening by Kudis “ !Ku di eis = Kalkquelle; 
derselbe kommt im Huabtal vor” .

4- KUDIS S 2317 AB

Vollmer FH 1853 Quellen 5 34 “ ... zy xKhutis (zu Deutsch Einwurf)” .
Dieselfde 1863 aldaar op 137 “ ...nach =t=Gutis im Gubagub...”

Hahn Th 1879 kaart “ |Gutes” , bron. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Gutes 
(Kudis)” , bron.

Hahn Th 1901 Collectanea 46 “Das Suffix Te oder Ti in Ortsnamen wie 
d=Gutes und -tis nordostlich von Rehoboth...”

SAP Rehoboth 1974 Ondervraging “ d=Kudes is ’n plek waar oorlog plaas- 
gevind het, waar mense verbrysel, verpletter is...’n slagveld” .

Voor 1856 het eerw. Vollmer sy eie stelsel gehad om suigmedeklinkers te 
skryf (TH A* 38), en sy xKhutis moet gelees word as =bKhutis. Dr Hahn 
se | Gutes is goed moontlik inskryffout van sy kartograaf, in sy manuskrip 
Collectanea gee hy korrek die palatale klap, en so ken ook die polisie van 
Rehoboth dit. Die wisseling van die anlaut as G- en K-, en van die inlaut 
as -d- en -t-, het tot vastigheid gestol in die skryfwyse Kudis vir plaas nr
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271, noordoos van Rehoboth, in die Rehoboth-gebied. Eerw. Vollmer gee 
ons al vroeg die betekenis aan, nl. inmekaar gooi, stukkend (of: in stukke) 
gooi, vgl. Kr.-R. 1969 NW +k(h)u = “in Stiicke gehen, auseinanderfallen; 
in Triimmer gehen...” (aid. 258). Die polisie pas dit toe op ’n geveg waar 
mense “verbrysel/verpletter” is. Vgl. ook KUDIS 2517 waar ons dieselfde 
woord het wat daar vertaal word met “hamer” , d.w.s. ’n instrument om 
iets mee stukkend te slaan. Waarop die verplettering betrekking gehad het, 
dit weet ons vandag nie meer nie.

KUDIS S 2517 AC

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Kudis” , bron, en “Kutip (Hammer) R.” 
DSWA-reeks 1911 Blatt 24 Gibeon-Bethanien “Kudis (Kutip)" en 
"Kudis-Riv.” .

Olsen JWO 1974 Opsigter Onderhoud “ ||Khudes is baie, baie dorings, of 
baie doringbome. Dit is 11khuti” .

Pieter HN 1977 Sersant Gesprek “Ons ken horn as =PKhutis” [maar hy 
kon die naam nie verklaar nie.]

Die SWA-reeks 1971 vel 2516 Gibeon toon aan dat die plase Kudis nr 66 
en Kuteb nr 65 aan mekaar grens, en dat die Kuteb oor nr 65 vloei en 
naby die oosgrens van 66 verbyloop. Die genoemde kaart van DSWA 1911 
noem die rivier Kudis, die Kriegskarte Kutip. Al die gegewe opgawes is 
net wisseiinge van dieselfde woord. Die -s (sing, fern.) van Kudis se hier 
dat daar ’n bron was (kyk ook Kriegskarte), en die -b of -p van die ml. 
ekv. by Kudib indiseer weer bepaaldelik die riviernaam. Die betekenis van 
die rivier is vir ons gegee in sy alternatiewe (Duitse) naam, Hammer, vgl. 
Kriegskarte. Die Namanaam vir hamer hou verband met =t=khu = “in 
Stiicke gehen...in Triimmer gehen... zerfallen” , d.w.s. verpletter, in stukke 
slaan. Daarmee het ons ook die juiste suigklap, wat mnr Olsen nie gehad 
het nie. Verdere bespreking onder KUDIS 2317. Hierdie plase en rivier le 
in die Schwarzrand, noordoos van Helmeringhausen, in die distrik Malta- 
hohe.

KUDOM kyk GEIDOM, GEIDUM...

KUDOM(RIVIER) S 2819 AB

Opmeting s.j. “Kudomrivier” , distrik Karasburg. Topografiese reeks 1973 
vel 2818 Warmbad “Kudomrivier” , weswaartsvloeiende sytak van Gam- 
kumrivier, op sy beurt ’n sytak van die Hamrivier, suidwaarts lopend tot 
in die Oranjerivier.

Kudomrivier begin by ’n droe pan. Gamkum- is “Groendoring”, trouens 
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die stasie (en pompstasie) dra nog die Duitse naam van “Griindorn” (vgl. 
GAMKUB in TH A* 358 en genoemde Topografiese vel). Die Ku- van 
Kudom is ongetwyfeld dieselfde woord soos Nama jjkhu- = “Dornbram" 
(Rust 1960 DNW 14). Die -dom is wel soos Nama dommi = "Kehle” 
(Rust 34), in naamkundige toepassing “afvoerkanaal. spruit, rivier” . Ku- 
domrivier is duidelik te vertaal as “Doringboomrivierrivier” , d.w.s. 
rivier" hervertaal die inlandse “-dom", en gee so 'n toutologiese toestand 
t.o.v. die slotdcel.

[| |Khudommi]

KUDU(BERG) S 2218 DD en 2717 DB, KUDU(DAMM) S 1917 DD, KU- 
DUS(KUPPE) S 2218 AB ens.

Die eerste lid van die bostaande hibridiese name is Khoekhoens vir die 
Tragelaphus strepsiceros. Die inlandse diernaam het in die taal van die 
Blankes oorgegaan, in Afrikaans gewoonlik gespel KOEDOE (alwaar in 
TH A**), in Engels koodoo of kudu. lg. ook die gewone spelling in Duits. 
Kuduberg hierbo is vir plase nr 60, dist. Gobabis, of vir nr 9 by Griinau, 
Kududantm vir plaas nr 161. dist. Tsumeb. Kuduskuppe is vir n berg, dist. 
Gobabis. Daar is nog heelwat ander plekname wat op die aanwesigheid 
van die koedoe wys, maar hulle vorm in die hoofdeel geen probleenr vir 
die verklaring nie.

KUDU(BERG) kyk BORXAS

KUDU(BERG) kyk CHAIHOMI

+ KUDUNG(RIVIER) S 2719

Opmeting 1950 “Kudungrivier, begin 29 myl [47 km] noordoos van Karas- 
burg en vloei in ’n suidelike rigting. Ou naam, uit Nama, vir ’n droe 
sandrivier wat oor plase vloei, dit begin by Namkoes, ’n pan op Blink- 
oog, en sluit aan by die Hamrivier. Beteken die ‘Wegspoel van diere’.” 
Invuller is konstabel PPJ Kruger. [In 'n ander hand in rooi ink inge
skryf:] “Kuhdung-R. = Rivier met ekskremente van koeie. H. Vedder".

Hier is dan nog 'n tweede, nou totaal afwykende verklaring as die van dr 
Vedder. Vgl. KUDUNG in TH A** 794-5 en GEIDOM, GEIDUM in hier
die deel. Vir horn is Kudung nou nie meer Nama nie, maar Duits (Kuh = 
koei; en Diing- = mis).

KUHW1S kyk KUIS
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[KUILEN, DE] kyk KWAS

KUIMUCHAB S 2318

Vollmer FH 1862 Quellen 5 129 “Am 9. Januar horten wir...dass auf 
4=Kuimuchab, das auf dem Wege nach Gobabis liegt, die Lungenseuche 
ausgebrochen ist...”

Krenz FK 1979 Boer Aantekening “ =FGui - mu - xa = Viele - Augen - 
da” .

Kuimuchab le tussen Hoachanas (die standplaas van eerw. Vollmer) en 
Gobabis, en klaarblyklik naby Hoachanas. Verklaring soos by mnr Krenz.

[4=Khuimuxab]

4- KUIS S 2417 BC

Isaak HS 1977 Tolk en twee ander Khoekhoen van Mariental Gesprek 
“Kuis, ons se daarvoor !Huis. IHuis is ’n soort van wortel of pit wat sleg 
ruik” .

Die geval is bespreek in TH A** 798 en daar is drie verklarings genoem. 
Dit lyk seker dat die kundigste en meeste informante die verklaring gee 
wat ook hier genoem is en wat wel die korrekte sal wees. Nama !hui- = 
“Widerwille, Abscheu; widerlicher Geruch (der Giraffenakazie, besonders 
ihrer Wurzel)” (Kr.-R. 1969 NW 203). Die wisseling k- (van Kuis hier) en 
h- (van !hui- hier) is frekwent, veral na ’n palatale of serebrale suigklap.

[IHuis]

KUIS S 2617

Hahn S 1848 Quellen 3 86 “Vater Schmelen...hat den Weg von Bethanien 
bis 'Kuhwis 15 - 18 Std. [Stunden] zu Fuss machen lassen...[na] Camis- 
gebirge...”

Heidmann F 1869 Quellen 21 48 “ ...wir reisten mit Kreft nach Bethanien, 
denn meine Gemeinde war aus dem Bersebaner hiniiber ins Bethanische 
Feld gezogen, wo David Christian ihnen einstweilen |Ausis, Chamis und 
4=Kuis gegeben hatte...”

Heidmann was die sendeling van die Basters van De Tuin. Die droogtes en 
die gevolglike verskerpte rooftogte van die Koranas en die Boesmans het 
hulle gedwing om hulle ou tuisland te verlaat, en hulle Groot Trek het pas 
begin. Hulle is nou op pad na hulle nuwe tuisland, onder aanvoering van 
Herman van Wyk. Tydelik staan hulle oor ook op 4= Kuis, noord van Be
thanien. Dit was ’n tyd van woeling en onmin, want hulle word in die land
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van Dawid Christian nouliks oorstaningsreg gegun. Die naam beteken die 
“Bron van ergernis” , met die fern. sing, -s bepaaldelik vir 'n bronnaam 
hier, by Nama +k(h)ui- = “Ekel, Ueberdruss” (Kr.-R. 1969 NW 258). 
“Ergernisfontein” , of miskien “Verdrietfontein-’. Hoe gepas ook al, is die 
naam nie deur die Tuinse Trekkers daaraan gegee nie. Dit is veel ouer. 
Ons vind die naam minstens al in 1848 opgeteken in die spelling van 
’Kuhwis, met die hoe komma vooraan vir ’n suigklap, hier ongespesifiseer.

[TKhuis]

KUMCHUCHANUB S 2317 BB (ou naam van Springboktrek)

Aktekantoor Windhoek Z Bu U V S 55 Aroab “Kumchuchanub, siehe 
Springbocktreck” .

Die huidige naam Springboktrek, plaas nr 266, distrik Windhoek, is n̂ 
vertaling van die ou Khoekhoense naam. Die plaas le aan die oostelike 
kant van die Karubeamberge en grens aan Kuwinamab 267. Dit was in 
vroeer jare ’n gebied wat oortrek was van springbokke, verskeie plaasname 
herinner nog daaraan, soos ’n eertydse grensplaas “Springboklaagte” nr 
269, “Springbokvley” nr 92 en 131/132 e.a., ook in die distrik Gobabis. 
Die Kum- is soos Nama ||gu- = “Springbock” (Rust 1960 DNW 58), 
d.w.s. die nasaliteit van die stamklinker, die -u-, is gerealiseer uit die -m 
van Kum-. Die wisseling van -k- en -g- (by ||gu-) is gewooon. Die -chu- is 
wel te waardeer as die mv. ml. -gu-, Kumchu = springbokke. Die -chanu- 
moet dan die lid “-trek” vertaal en sal verband hou met Nama xanu wat 
vandag veral beteken om te “trek” deur vlak water, soos deur vleie ens. 
(vgl. Rust 72 s.v. “waten”).

KUMDARHA K 3325 BB kyk KOMMADAGGA

Skead 1979 Brief “Kumdarha, local Xhosa pronunciation of the Komma- 
dagga area in the southeastern part of Somerset East...Apparently there 
is no truly Xhosa word for the area...The -dagga is pronounced as for 
the well-known drug, as in Afrikaans...”

Khoekhoense invloed op Xhosa. Kyk TH A** 751-2.

KUMESSIE kyk CUMESSIE 

+ KUMS S 2819 BA

Andreas B 1977 Onderwyser Gesprek “Die spelling moes eintlik met ’n -o- 
gewees het. Ons noem vir hom in Nama iGoms, wat beteken ‘ruigte’.

579



Waar vandag die brug is, daar was Kums eers gewees. Dit was in die 
rivier. Die spoorwegstasie was ook daar gewees, maar toe hulle die 
stasie verskuif het, het die naam saaingegaan na die plek waar die sylyn 
nou is” .

Koper T 1977 en vier ander Khoekhoense plaasarbeiders van Duurdrift 
Gesprek “ ]Goms. dit is die regte naam. Daardie plek het eers in die 
rivier gesit, dit is ruig waar hy was. |Goms is ruigteplek” .

Die uitsprake van mense wat in hierdie orngewing woon, bevestig die 
verklaring van een van die segsliede wat aangehaal is toe ons die naam in 
TH A** 803 behandel het. Meer daar oor ligging ens.

[ | G o in s ** ]

+ KUNABIB(RIVIER) S 2718 AB (beginpunt)

Opmeting 1950 "Kunabibrivier. dist. Keetmanshoop...oos van die Klein 
Karasberge. Ou naam vir 'n droe rivier uit Nama en beteken ‘Somerri- 
vier’... Inligting verkry uit landkaart 1927 en van 'n Namatolk” . In
sender magistraat EG Halse.

Dit gaan oor plaas nr 88 en oor die rivier wat daar deurloop, albei met 
dieselfde naam. Die plaasnaam is bespreek in TH A** 804 n.a.v. die ver
klaring van die eienaar. Die naam is ook na dr H Vedder verwys wat daar
van wou maak “ ||Khunabib = Doringrivier". Die derde verklaring is die 
van die Namatolk van Keetmanshoop wat dit verbind met Nama ||khuna- 
= ‘‘der Sommer” (Kr.-R. 1969 NW 255), moontlik denkende aan iets wat 
bepaaldelik in die somer voorval, bv. dat die rivier dan soms loop of seifs 
in vloed kom. Die ml. ekv. uitgang -b kom taamlik reelmatig by 
riviername voor, soos weer hier. Die -bi- is "n lokatiewe morfeem.

KUNAP (POST) K 3326 BA

Topo-kadastrale reeks 1965 vel 3326 East London “Kunap Post” , plaas nr 
F.B.Q. 2-7, dist. Fort Beaufort.

Hierdie plaas is gelee net noord van die punt waar die Koonaprivier in die 
Groot-Visrivier uitwater; die Koonap vorm inderdaad die wesgrens van die 
plaas. "Kunap” is dan ‘n (ouer) wisselvorm van KOONAP en sal ook so 
verklaar word. Vgl. TH A** 759.

KUNAS(KOP), KUNNA(WATER) kyk KEUNA...
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+ KUNEMUS S 2218 DC

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek “Ku- 
nemus, ons se Gunin-mus, vryf oog, oog vrywe”.

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “Kunemus beteken net 
‘Vryf die oog'. Gunimus” .

Dit word op die SWA-reeks 1965 ruitsone 34K Gobabis as ’n fontein aan
gegee binne die plaaskomplek Kaukurus 79. Die Khoekhoen verklaar die 
naam heeltemal anders as mev. Franzius in TH A* 804 waar dit bespreek 
is. Twee plekke se Namasprekers gee onafhanklik van mekaar diesejfde 
verklaring vir 'n plek wat hulle afsonderlik goed ken. Die slotdeel -mu- = 
oog, oordragtelik ook gebruik vir ’n fontein/bronoog, by mu = kyk/sien. 
Die vr. ekv. -s is hier "n teken dat die naam op ’n fontein betrekking kan 
he. Die “oog" word “gevryf" en wel omdat hy jeukerig is. “Jucken", se 
Rust 1960 DNW 33, is in Nama |kon, |ken, en “Auge mit dem Finger 
jucken” of “vryf" is in Nama gunu-mu, wat ooreenstem met die pleknaam 
Kunemu-s hierbo. Die wisseling k- en g- is baie frekwent. Hiervolgens dan 
letterlik “Jeukoog”, ook “Vryfoog", wat waarskynlik op een of ander 
manier ’n betrekking met 'n fontein daar mag he.

KUNGKAB S 2819 BA

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Kungkab” , rivier, sytak van die “Geiab"

Ons vind hierdie naam net op die Kriegskarte. Ons meen ons kan sy bete
kenis vasstel. Die kontroleerbare feite is die volgende: Kungkab is 'n sytak 
van die Kainabrivier (ou spelling Geiab), dit vloei uit die westelike rigting 
in die Kainab en word deur die Kainab ontvang noord van Blydeverwacht. 
Met die liggings van die ou sendingpos Blydeverwacht en die riviertjie 
Davib as bakens kan ons vasstel dat Kungkab die ou naam van die rivier- 
tjie is aan die boloop waarvan “Elandsdraai” is (vgl. Topografiese reeks 
1973 vel 2818 Warmbad). Elandsdraai is plaas nr 71, dit het bepaald sy 
naam van die rivier gekry, die Elandsrivier, in Nama Kungkab, soos ons 
meen. Die -(g)kab is met min twyfel gelyk te stel met Nama !(k)a-b = 
rivier, soos dit voorkom in baie riviername. Die lid Kun(g)- is, so lyk dit 
vir ons hier, gelyk te stel met Nama !kan- = “Elan" (Rust 1960 DNW 17), 
vgl. GANTOUW o.a. Die (!)kan- kom ook met ’n stamklinker -u- voor, 
vgl. HOTT 264 by Kolbe 1708. Kungkab is dan moontlik te vertaal as 
“Elandsrivier” , 'n naam wat nog bewaar is in die plaasnaam “Elands
draai” , blykens sy nommer 71 ’n ou plaas.
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+ KUNIBES, KHUNIBES S 2216 AC

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ ||Khunibes, suid [weste- 
lik] van Otjimbingwe. Vgl. ||khuni, ‘Grassaad wat miere versamel’.”

Die informant is mnr Thimoteus |Hara=t=gaeb. Die verklaring is afkomstig 
van mnr Haacke. Dit spreek ons meer aan as die van ons segsliede in TH 
A** 804-805 waar die naam behandel is. Hulle bring dit daar in verband 
met jhunibome, 'n naam beginnende met 'n dentale schnalz, dus met ’n af- 
wykende suigklap van die lateraal wat deur die plaaslike Khoekhoense 
sprekers gebruik word. So ’n verdere fonetiese beswaar soos die verskil 
tussen die h- van |h-uni en die +k(h)- van die K(h)uni- in die pleknaam 
verval met die verbandlegging van die K(h)uni- van die pleknaam met 
||k(h)uni- = “(Von den Ameisen) zusammengetragener Rabassamen” 
(Kr.-R. 1969 NW 255). In tongslag en in die res van die klankkorpus be- 
vredig die nuwe verklaring heeltemal. Dit geld hier plaas Kunibes nr 88. 
Die morfeem -be- is 'n lokatief, die -s van die vr. ekv. sluit hierby aan.

[ 11 Khunibes]

KUNOBIS S 2120 DD

Baines T 1861 ESWA 120 “ ...Kounobis or Tounobis - there is a click that 
cannot be properly represented...” Op sy kaart “Reit Fontein (Tounobis 
or Otchimbinde)” .

Andersson CJ 1851 Lake Ngami 238 “ ...we reached Tunobis, or Otjom- 
binde, on the 3rd of October...this place is situated in lat. 21° 55' and 
21° 55' east longtitude..”

Hahn Th 1881 Tsuni-||Goam 11 “ ...and even to the jungles of |Kunobis 
(Tunobis of Galton and Anderson)” .

Von Francois C 1890-92 kaart “Rietfontein (Otjombindi, Kunobis)” . Kie- 
pert 1893 kaart “Rietfontein (Otyombinde, |Kunobis)” . Sprigade-Moisel 
1904 Kriegsk “Rietfontein (Otjombinde, Kunobis)” , en later meestal net 
“Rietfontein” of “Rietfontein, Otjombinde” .

Pettman 1931 SAPN 149 “ ...Kounobis (now Rietfontein)...(is) a corruption 
of the Hot. ||ganab, the Camel-thorn...”

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “Rietfontein, hulle het hom 
genoem |Khunubes. Hulle se by daardie fontein het hulle met die riet 
die water uitgesuig. |Khunubes, dit beteken: vat die riet, die water kan 
jy nie bykom nie, dan vat jy die riet en dan suig jy die water uit die fon
tein. |Khunubes is die Rietfontein-Blok”.

Tunobis is een van die weergawes van die dentale slag + k in |K(h)unobis,
en volgens die skrifbeeld lyk dit dan na die verwisselbaarheid van t- en k-.
Th Hahn 1879 is een van die eerstes wat die klapklank aangee. Die plek
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het drie name gehad, een vir elk van drie taalgroepe. Die Namanaam het 
die eerste verdwyn van die kaarte, die Afrikaanse behou nog sy naamge- 
wende funksie. Dit is die naam van plaas 867 en van die moerasagtige 
plekke langs die Rietfontein-Omarumba. Die Rietfontein-Blok is gelee 
oostelik en ook effens noordelik van Gobabis.

Ons het baie moeite gedoen om die verklaring van |Khunubes te kry. 
Dit hou ons al jare lank besig. Ons getrouste segsliede (ons haal hulle hier 
nie by name aan nie!) het verskeie voorstelle gedoen. Een wou bv. ’n ver
band soek met “Finger” (|khunu-), ’n ander meen die naam beteken “geen 
jammerte” . Ons self het gemeen dat daar ’n verband met riet moet wees, 
bv. dat Rietfontein 'n vertaling moet wees van |K(h)unubis, soos prakties 
altyd in sulke gevalle waargeneem is, maar ons kon dit nie sowel begrip- 
matig as ook taalkundig laat bind nie. Daarom het ons die naam in TH 
A** 1032 met 'n slag om die arm behandel, vgl. TOUNOBIS. Nou maak 
mnr Kariseb ons vermoede waar, en lewer die taalkundige sweiswerk. Die 
eerste lid is soos Nama |khunu = “saugen” (Rust 1960 DNW 51), naamlik 
om, in hierdie besondere toepassing, water met ’n riet te suig, t.w. uit die 
fontein. Die -s (sing, fern.) dui ook hier bepaaldelik ’n fontein aan. Riet
fontein was in die ou dae reeds ’n baie belangrike oorstaningsplek aan die 
pad na of van die Ngamimeer. Taalkundig vollediger bespreek onder 
KHUNUBES in hierdie deel.

[jKhunobes]

KUNS S 2517 AD

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Kuns (Grond)” , bron.

Hierdie Kuns is ’n bron aan die wapad wat uit die suidweste oploop na 
Gibeon, en net suid van Kaitzub le. Die -s van Kun-s dui aan dat die naam 
miskien op ’n fontein Betrek kan wees. Die naam beteken blykbaar 
“Grondfontein” , d.w.s. indien die Afrikaanse naam wat tussen hakies 
staan, die gewone patroon volg en die inlandse naam vertaal. Ons kan mis
kien ’n verband soek met !hu- = “Erdgrund” (Kr.-R. 202.) Dan het ons 
weer die geval van ’n wisseling k x h wat nie ongewoon is nie - vgl. TH * 5 
C 3 op bl. 45. Ons merk nog op dat die naam blykbaar nie bewaar gebly 
het nie.

KURISIGAMS S 2014 BB

SWA Kaokoveld kaart 1:500 000 s.j., aangehaal deur Leistner & Morris 
1976 SAPN 239 “Kurisigams”, orngewing Welwitschia [tans Khorixas].

Die ooreenkoms met Nama 11khurisi-1 |khams = duiwelsklou of Harpago- 
phytum procumbens is so sterk dat, klankmatig gesien, ons meen dit is die

583



betekenis van die naam. Oor die duiwelsklou of Teufelskralle vgl. HJ Wiss 
1974 Botanische Mitt 22.

KUkUB(RIVIER) S 2517 C

SWA-reeks 1971 vel 2516 Gibeon “Kurub”. Opmeting s.j. “Kurubrivier, 
20 myl [32 km] noordoos 'van Helmeringhausen” .

Die riviertjie vloei van die weste af ooswaarts na die Berseba-reservaat 170 
in die rigting van die Visrivier. Die ml. ekv. -b is ’n indeks van riviername, 
en die Kuru- is wel soos een van die baie topografiese name met hierdie 
bestanddeel. Die bestanddeel beteken “Quarz, Kieselgrund” (Kr.-R. 1969 
NW 143), in Nama 11guru-, en daarnaas ||kuru-. “Kwarts-” of “Gruisri- 
vier” .

[ 11 Gurub]

KURUGAOBGAOS S 2216 AC

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “Kurugaob !gaos (suid/ 
noord) [van Otjimbingwe]. Informant Thimoteus |Hara=t=gaeb. Moontlik 
was dit Kurugaoblgaus: !gau = ‘plek waar water in "n rivier staan'. Kon- 
tras: !gau = iibrig bleiben” .

Ons meen die "(suid/noord)” in die aanhaling verwys na twee plase, t.w. 
na Kurikaub Slid nr 30, en na Kurikaub Nord nr 31, albei suid van Otjim
bingwe, asook na die rivier Gurigaub wat oor die plase vloei na die 
Swakop waarvan dit "n sytak is. Die name is behandel in TH A** 806-7. 
Interessant is dat die oudste optekeninge wat daar aangehaal is, die naam 
ook skryf met inset “Kur-u-” , sedert 1851 is dit opgeteken as “Kur-i-.” 
Nuwe gesigspunte het nie na vore gekom nie, soos ons dit verstaan.

KURUKURU K 3325/3326 (ou naam van Suurberge en Suurveld)

Burchell WJ 1813 Catalogus Geographicus “Kurukuru River [Gaitou R.]”

McKay HM het sketskaarte geteken by Burchell se botaniese insamelings- 
trekke, en ’n chronologiese reisplan daarby gegee (vgl. Journal of S.A. 
Botany 1943 927 e.v.). Dit is sy wat die Kurukururivier vereenselwig met 
die Gaitou, op die betrokke kadastrale kaart 1965 gespel Gaitu, en op die 
ooreenstemmende Topografiese kaart 1978 gespel Gxetu. Afgaande op die 
klank is Kurukuru, by Nama |khuru-|khuru (Kr.-R. 1969 NW 253, beteke
nis “sauern”), “suur/suurmaak” . “Suurdeeg” is bv. |khuru-|khuru-bereb. 
Nou is hierby opvallend die aardrykskundige feite betreffende die Suur
berge en die Suurveld. Die Suurberge le wes van Riebeeck-Oos en die
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Gxeturivier. Laasgenoemdes val in hoofsaak binne die ou grense van die 
ou streeknaam Suurveld, is ’n onderdeel daarvan. Raper 1972 Streekname 
41 haal outoriteite aan om te toon dat die gebied van die Suurveld onge
veer 112 km lank en 80 km breed was, 'n gebied wat van 1814 af onder ’n 
nuwe amptelike naam bekend is as die distrik Albanie, met Grahamstad as 
die hoofsetel. Suurveld het sy naam gekry van die suur geaardheid van die 
veld, die gras was lank, hard en suur (Du Plessis 1973 Ondersoek 182). Vir 
die veebesittende Khoekhoen was die suur geaardheid van die veld met sy 
swak voedselwaarde natuurlik rede vir die algemene naam van die gebied. 
Daarom is dit goed moontlik dat “Suurveld" ?n vertaling uit ouer Khoe
khoens kan wees, of dat die ou inlandse naam die stoot kon gegee het. Die 
naam Kurukuru vir die rivier het van die kaarte verdwyn, altans in hierdie 
vorm. Kyk IHOLOHOLO vir die moontlikheid dat die Xhosa dit in aange- 
paste vorm wel bewaar het. Ook vir die streek en vir die berg het die in
landse naam verdwyn in sy Khoekhoense vorm (resp. ongeveer (Khuru- 
|khuru!hub en |Khuru|khuru!hommi). Dat ons dit alles kan aflei, kom 
deurdat Burchell die naam aangeteken het van die rivier wat deur die 
Suurveld-gebied vloei en sy naam aan die grasveld ontleen het. Die ou in
landse naam het ons nerens elders raakgelees nie.

KUTEB S 2517 CA

SWA-reeks 1971 vel 2516 Gibeon “Kuteb” , plaas nr 65. distrik Maltahohe.

Vir bespreking kyk KUDIS 2517 en ook KUDIS 2317, waarvan dit 'n wis- 
selspelling is en wat dieselfde betekenis het.

[=bGudeb*]

KUWIS K 2816 DA (ou naam van Grootderm)

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Kuwis", loop suidwestelik op in die-Oran
jerivier wat dit bereik by “Gr(oot) Dermdrift".

Dit is ons enigste vindplaas van hierdie ou Khoekhoense naam. Geografies 
korreleer dit presies met die huidige Grootderm by die saamvloeiingspunt, 
en taalkundig is daar weer die korrelasie. Ou-Kaaps vir derm is by Witsen 
1691 qui(n) [die (n) is hier mv. gem., vgl.'HOTT 316], en Lichtenstein 
1805 skryf dit vir Korana met die dentale slag. In Nama is dit |gui- (Rust 
1960 DNW 13), met wisseluitspraak |kui-, soos in die naam Kuwi-. Die -w- 
van Kuwi- is oorgangsklank, die nasaliteit is nie gerealiseer nie, en die -s 
van die fern. sing, wil wel aandui dat die beginpunt van die naam nie die 
spruit is nie, maar ’n fontein, en dat die Afrikaanse vertaling oorgegaan 
het op die drif, die nedersetting, die berg en die groot plaas, vgl. S.A. 
reeks 1972 1:50 000 vel 2816 DA Grootderm.
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KUWUGABES S 2014 DC

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 53 “ !KUWU-!GABES 2014 DC. 
Eine Mine in einem Seitental des Ugab., nordlich des Brandberges. 
IKuwub ist ganz feiner Staub, !gab heisst Bruder: “Bruder des Staubes” , 
weil es davon so viel dort gibt. Ich bin zweimal von der Westseite des 
Brandberges her im Ugab aufwarts zur Mine gefahren und kann nur be- 
statigen, was dieser Name ausdriickt.”

Ons vind die naam nie op die beskikbare kaarte terug nie. Hierdie gebruik 
van !kuwu- is vir ons nuut.

+ KUZIKUS S 2318 AB

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek 
“ ||Gutsi-1 |gus, dit is die naam van die plaas, dis oor daardie dorings, 
daaroor word hy so genoem, ons noem die dorinkies die skilpaddorin- 
kies, 11Gutsi-1 |khus” .

Hierdie aanhaling is ter aanvulling van wat reeds gese is in TH A** 810, 
en vir nadere presisering. Smith 1966 noem die skilpaddoring, ook boes- 
mansdoring, die Lebeckia cuspidosa, nog ’n volksnaam is die ystervarkbos 
(CNSAP 1966 p. 571).

[ 11 Khutsi 11 khus* *]

[KWAAIVLEI) kyk KAPS(VLEI)

KWAAP K 2817 DA en ook 2817 AD 

Sensuskaart 1891 “Tc.Uaap” .
Opmeting 1955 “Tc Uaap. Rivier. Ek het al ‘Kwab’ en ‘Kwaap’ op kaarte 

gesien. TcUaap = ‘modder, modderig’. Vandaar die naam ‘Modderdrif 
vir die onderste deel van die Vioolsdrif-nedersetting, naby welke plek 
die rivier in die Oranje uitmond. Gelee op Kroongrond. Inligting van 
Blankes en Kleurlinge wat Nama magtig-is” . Geteken deur J. de Vil- 
liers.

PNK beveel aan “Kwaap” . Die Tc. in die ou optekening is wel die suig
klap en die eerste konsonant, vir =t=goa- = modder, en die -p (-b van die 
ml. ekv.) is moontlik die gewone indeks van riviername, of ’n saamtrek- 
king van !a- = “rivier” , plus die indeksteken -p. Letterlik “Modderige 
rivier(tjie)” . Dit geld hier die plek soos hierbo beskrywe deur Opmeting, 
maar daar is nog ’n “Kwaap” hoerop, nl. op 2817 AD. Dit sal wel die
selfde betekenis he.
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KWAS K 3018 AA (blykbaar ou naam van De Kuilen)

S.A.-reeks 1971 vel 3018 AA Bovlei, skaal 1:50 000 “Kwas” , ook so op 
ooreenstemmende Topografiese kaart 1974, skaal 1:250 000.

Kwas le op die plaas “De Kuilen” Clw. Q. 6-54, aan die Buffelsrivier wat 
oor die plaas loop. Noordwes aan De Kuilen grens Modderfontein. Talle 
plekke in die onmiddellike omgewing van Leliefontein-reservaat en hierdie 
De Kuilen gaan uit op die element -fontein. Kwas is miskien soos Nama 
=t=goa- = modder (Kr.-R. 1969 NW 132), m.a.w. die kuile waarna die 
plaas in vroee jare vernoem is (let op die ou Hollandse naam De Kuilen), 
was eintlik modderkuile, soos ook aangetref was op die aangrensende plaas 
met die naam van Modderfontein. Die Namanaam is, soos ons gewoonlik 
vasgestel het, die oudste naam, gegee deur die eerste bewoners. Ons kan 
dan aflei dat De Kuilen se naam 'n vertaling is van die ou naam =t=Goa-s, 
wat nog vir ’n gedeelte van die plaas bewaar is as Kwas, volgens die uit- 
spraak van die Blankes, eintlik vir “Modderkuilen” . Die -s van die fern, 
sing, dui ook aan dat dit die naam van ’n (ronderige) waterplek is. Ons 
gee egter voorkeur aan ’n afleiding uit Nama !goa- = “Einsenkung (im 
Gelande)” (Kr.-R. 125) wat direkter ’n vertaling van kuile is, waterhou- 
dend.

KWAS, KWASS kyk KWOAP, KWABS(KOP)

KWASSIEDIE(RIVIER) kyk QUASIDIE, KWASSIEDIE(RIVIER) 

[KWAZUNGA] kyk ZUNGAH 

+ KWOAP, KWABS(KOP) K 3017 DA

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3017 Garies “Kwoap” , “Kwabskop” .

“Kwoap” is plaas nr Nam. Q. 6-3, dist. Namakwaland. Op sy suidoostelike 
grens is “Kwabskop” met driehoeksbaken 27 daarop. Net oor die grens is 
die groot plaas “Zand Kraal” nr Clw. Q. 6-49. Op die ooreenstemmende 
Topografiese kaart 1973 is die naam as “Sandkraal” ingeskryf. Daarop is 
“Loerduin” . Ten suidweste van Kwoap en aan die kus, ongeveer tussen 
Skietloodbaai en Mosselbaai, is “Uilspieelduin" en, oos daarvan, ’n ander 
“Loerduin” . “Uilspieelduin” en “Loerduin” is blykbaar op die plaas 
“Kwass” nr Nam. Q. 8-8, op die genoemde Topografiese kaart opgeteken 
as “Kwas” . Dit kom ons voor dat “Kwoap” , “Kwabskop” , “Zand Kraal” , 
“Sandkraal” , “Loerduin” , “Uilspieelduin” , “Loerduin” , “Kwas” en 
“Kwass” topografies-toponimies ’n eenheid vorm. “Kwoap" en “Kwab-” is
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wisselspellinge van dieselfde woord, so ook “Kwas(s)” , maar lg. het die lo- 
kativerende uitgang -s van die fem. sing, in die plek van die -p/b van die 
masc. sing. Ons meen daar is ook ’n semantiese verband tussen die verskil- 
lende komponente van die toponimiese kerngroep. Die lid “-duin” wat in 
sommige van die name voorkom en met "Zand-'7“Sand-" van ander ver
band het, is in Nama “ |gowa-” (Rust 1960 DNW 15); dit stem ooreen met 
“Kwoa-” en “Kwa-” . Dan het ons hier die veel voorkomende verskynsel 
dat Afrikaanse of Nederlandse komponente van 'n toponimiese kerngroep 
(gedeeltelike) vertalings van die Khoekhoense komponent(e) is. Ons stem 
dus nie saam met die verklaring wat vader Veillet gegee het nie, vgl. TH 
A** 812. “Duin” of “Duinkop”.

KYKOE K 3322 DD

Afdelingskaart 1890 George “Kykoe”, plaas nr Geo. Q. 4-13, en op ander 
kaarte.

Die plaas le noordoostelik van George, aan die Keurboomsrivier wat in 
sy boloop hier ’n knussige elmboog vorm. Mens kry n goeie indruk van 
die omgewing by raadpleging van die S.A.-reeks 1975 skaal 1:50 000 vel 
3322 DD Karatara. Die omgewing is baie bergagtig. Kykoe le aan die 
noordelike hange van die Outeniekwaberge, goed bewerk in die valleie 
waar die rivier deurvloei. Kykoe en die aangrensende GYKORIE (kyk 
daar) vorm geografies 'n eenheid, en volgens die segsman by Gykorie ook 
naamkundig. Op laasgenoemde is daar twee toppe met die naam “Spits- 
kop” . Spits is in Nama d=go (Rust 1960 DNW 58) wat laat dink aan die 
-koe van Kykoe (met die gewone wisseling van g- en k-). Die spitskop is 
klaarblyklik ’n landbaken, ’n uitkenningspunt. Met Ky- gelyk aan die 
gewone woord vir groot (gei, ook kei, nou in Nama gespel kai) kan Kykoe 
dan beteken die “Groot Spitskop". So ’n verklaring is ook topografies ge- 
fundeer.

KYKORIE, KYKOERIE kyk GYKORIE 

KYS(RIVIER) K 3017 BD/DB

Topografiese reeks 1973 vel 3017 Garies “Kysrivier” .

Die Kysrivier vloei in ’n suidelike rigting by Garies verby. Aan die weste
like oewer van die rivier en ongeveer 16 km noord van Garies is “Sand
berg” . Die moontlikheid doen hom nou voor dat die lid Kys- van Kysiri- 
vier soos Nama 11kai- [||khae-] = “Flusssand, Treibsand” (Kroenlein 1889 
Wortschatz 195) kan wees. Alle twyfel word uit die weg geruim as die vas- 
stelling gemaak word dat die Kysrivier op Veillet s.j. kaart aangegee word 
as “Sand R.”
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[LANGBEENI kyk ANUCHAMIS 

[LANGBERG] kyk NEITIDOM 

LANGE HUIS kyk OUDE HUIS 

LANGKAA, LANGCA K 2520 AC

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 2620 Witdraai “Lang Kaa" nr 1093/1916, 
plaas in dist. Gordonia, noord van Rietfontein. Op ooreenstemmende 
Topografiese kaart 1968 ’n fontein “Langca” , op die gelyknamige plaas.

In hierdie onmiddellike orngewing kom verskeie plekname voor met be- 
standdeel Ka-, -kaa, -ca en -ga (bv. Kakochap, die genoemde Lang Kaa/- 
Langca, Dwan-ga(s)). Dit is duinewereld, ook Sanwereld. Ons meen dat 
die lid -kaa van die hibridiese naam Lang Kaa betrekking mag he op Nama 
!ga- = gifboom. In die geval kyk vir bespreking verder KA(BOOM) in 
hierdie deel.

[LEONARDVILLE] kyk NAOSANABIS 

[LIEFDOOD] kyk AOS 

[LOERKOP] kyk + KABIS 

[LOERKOP] kyk MUNUGUTSOUB 

LOESES kyk NOESES 

[LUDERITZBUCHT] kyk BAIS 2615

[LUIPAARDS KLOOF] kyk QUASIDIE, KWASSIEDIE(RIVIER)
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[MACKENZIE] kyk KHARAXAS 

+ MAGUAMS S 2516 DB

DSWA-reeks 1911 Blatt 24 Gibeon-Bethanien “Makuams” , waterplek, nie- 
standhoudend.

Tsowaseb H 1977 Sersant Gesprek “Maguams, dit is net soos iets wat voor 
in die mond staan. As iets uitgaan, dan staan hy mos voor. Dit beteken 
‘lets wat voor staan’, of ‘lets wat uitgaan’.”

Krenz FK 1979 Boer Aantekening “Ma = staan; ]gu = nader; ams = 
mond, watergat...”

Ons het die naam van hierdie plaas nr 70 reeds bespreek in TH A*-* 817 
en die verklarings onoortuigend bevind. Daar is bv. geen “oorlewering” 
nie, en almal probeer om iets van die naam te maak volgens die assosiasies 
wat dit klankmatig oproep. Op die plaas Maguams (Makuams) begin die 
riviertjie Maguams wat as 'n sytak suidooswaarts in die Huamsrivier loop, 
ongeveer op die plaas Huams nr 67. Daar is dus ’n geografiese verband 
tussen Ma-guams en Huams, en in die slotgedeelte miskien ook 'n taalkun- 
dige verband, aangesien -g- en -h- mekaar afwissel. Die laaste lettergreep 
(-ams) is in alle geval dieselfde, dit het betrekking op mond, en oordragte- 
lik op wateropening, altans op water. Voorlopig is daar nog net die klank- 
assosiatiewe pogings.

+ MAKAM S 2219 CA

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek “Ma- 
||gam, dit is ‘Gee water’. Daardie tyd was die water met die oorlog nie 
genoeg gewees nie. Nou het een Boesman daarso ’n hangputs gehad. 
Nou het die vlugtelinge na horn toe gegaan en gese: ‘Asseblief, gee 
water’.”

Kariseb E 1977 Oud-sersant Gesprek “Makam beteken ‘V^t die water en 
gee dit vir die ander een’.”

Mnr Hanse en sy span motiveer die naam waarvan al die geraadpleegdes 
dieselfde woordelike betekenis gee, vgl. ook TH ** 817 hieroor en oor die 
figging-

[Ma| |gams]
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MAKHAIB S 1915 CC (alternatiewe naam van Eduartlsfelde)

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys "Ma +  khaib, ‘Tot in die 
oggend staan' = Eduardsfelde by Rehderstal, plaas nr 23, Otjikondo 
(Filippus Somahe, Khorixas)” .

Tussen hakies staan die naam van mnr Haacke se informant aan die slot 
van die verklaring. Ons verstaan dit so dat Eduardsfelde, plaas nr 17, se 
Khoekhoense naam is soos genoem, met die bestanddele ma = “stehen”, 
en =1= khai = “erwachen. wach werden" (nl. in die oggend) (Kr.-R. 1969 
NW 261 en 234). Die ou naam het ons nerens teegekom nie.

MA(KRANS) S 2014 DA/DB (nou Eindelik)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 51 “Eindelik nr 478. [Von altersher 
unter den Dama bekannt als] Ma-krans. Soldaten standen auf einem 
Berg und hieltefi Ausschau".

Alleen die lid ma is Khoekhoens en beteken “staan” (Kr.-R. 1969 NW 
261), nl. op die krans waarvandaan die orngewing verken is. Hier is ver- 
skeie granietkoppe in die orngewing, een daarvan dra die naam “Loer- 
kop” . “Eindelik" le suidelik van Khorixas en in Damaraland.

MANKJAN kyk GOASEB

MASIS S 2219 CA

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Marsis” , bron.
Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek “Masis 

is 'Gewillig om te gee’. In Nama sal ons skrywe masenxa".
Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “Masis is iets wat gegee 

word, kos of water".

Masis is plaas nr 101, suidoos van Gobabis. Dit grens aan Makam Nord 
410 en raak Makam 273 aan lg. se noordwestelike punt. Dit het dus saam 
met Makam 'n geografiese, en in die eerste element Ma- "n taalkundige 
verbintenis, hoewel die Kriegskarte die insetdeel aangee as Mar-. Wat ons 
betref, ons wil nog oortuig word.

[MELKBOSFONTEIN] kyk BIROES(KRAAE)

[MELKBOSKOP] kyk BIESRA, BIESRA(RIVIER)

[MELKHOUTEBOSCH, MELKHOUTRIVIER] kyk NAPKE1
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[MENSKOP] kyk KHOINOMS

[MERWESRUST] kyk ORROO 

MIDDELKA K 2921 BB

S.A.-reeks 1972 vel 2921 BB Putsonderwater skaal 1:50 000 “Middelka” .

Middelka le aan die noordooswaartse pad van Putsonderwater af om aan 
te sluit by die nasionale pad. Dit is 'n vrugbare opstal wat deur windpompe 
bedien word. Die opstal le net wes van Kaboom nr 8. Die lid -ka van Mid
delka is ongetwyfeld dieselfde as die lid ka- van Kaboom. Kaboom is 'n hi- 
bridiese naam vir “gifboom” , en die naam Middelka sal dan beteken of die 
"Ka- of gifboom wat in die middel van twee groepe kabome staan", of die 
middelste gedeelte van 'n moontlike groter Ka-kompleks. Vir ligging en 
bespreking kyk KA(BOOM) in hierdie deel.

[MODDERFONTEIN] kyk DWAAS, DWAAS(BERG) 

[MOERASFONTEIN] kyk DWAAS, DWAAS(BERG)

MOESAMOEROEP S 1915 AD

Hartmann 1904 kaart "Musamurib” , bron, dieselfde spelling op ander 
kaarte, soos by Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk, op die DSWA-reeks 1911 
Blatt Franzfontein e.a.. maar op die SWA-reeks 1970 Ruitsone 33K Go
babis is dit verafrikaans tot “Moesamoeroep".

Luiperth D 1977 Hoofraadslid Gesprek “Ons se Musamureb, dit is om met 
die oog te sien” .

Die uitgang -roep is van later datum, moontlik het dit ontstaan as 'n soort 
van klankharmoniese aanpassing, nl. by die dubbele m-oe-, soos bv. “Ka
lahari" redelik algemeen “Kalihari" word. Die oudste dokumentasies het 
-rib. nie -roep nie. Die grondwoorde is, volgens ons segsman, mu = sien, 
kyk, en mu-s = oog, ook oordragtelik vir 'n bronoog, met musa as ’n adj., 
so ongeveer “sigbaar” . Die element -re- of -ri- is ’n lokatiewe morfeem, 
wisseluitspraak van -se- of -si-. “Sigbare fontein-plek” . Die plaas le suid- 
wes van Okaukuejo, en grens daar aan die Etosha-reservaat.

MUNUGUTSOUB S 2014 DA (nou Arbeid Adel vir noordelike, en Loer
kop vir suidelike helfte)
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Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 50 “Arbeidsadel nr 479. (Von al- 
tersher unter den Damara bekannt als) Munugutsoub. Munub is eine 
Pflanze die oft in Flussbetten angetroffen wird. Die Blatter ahneln 
denen des papayabaumes...” en op bl. 52 “Loerkop nr 513. Derselbe 
Name wie bei Arbeidsadel. Die beiden Farmen wurden spater geteilt” .

Plaasnaam op moderne kaarte ingeskryf as “Arbeid Adel” nr 479, gelee 
suidwes van Khorixas, hoofstad van Damaraland. Die -gu- van Munu-gu- is 
wel die uitgang van die ml. mv.; -tsou- is puts. Die botaniese naam kon 
ons nie vasstel nie. “Puts waar munubome staan". Mutatis mutandis geld 
bostaande ook vir “Loerkop” nr 513.

MUTERABA S 1913 BB

Opmeting s.j. lys "Muteraba”, waterplek, vel Sesfontein. So ook op SWA- 
reeks 1969 vel 1912 Sesfontein, gelee in die Kaokoveld-reservaat en oos 
van Sesfontein.

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Mutera = er sieht mich, -ba: Lokalitat” . 
Du Raan RA 1979 Dorpsingenieur Aantekening “Wat vir my sien”.

Die hiponoia vir die naam ontbreek vandag.

[MYL 7] kyk GIRIGUHOAS

[MYL 4] kyk GAIHAIKHAOS



N

'
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NAACHAAMS S 2015 AA kyk + NARACHAAMS

NAAUAUMP K 2817 AA (nou Blokrivier. Blokwerf, Blokwerfrivier)

Sensuskaart 1891 “Naau tc.lAump or Blak Kraal".

Op die Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2816 Alexander Bay kom die 
riviertjie voor as "Blokrivier", op die Topografiese ooreenstemmende 
kaart 1974 heet die area “Blokwerf" en die riviertjie wat van suid na 
noord die Oranjerivier inloop net suid van Sandberg, heet "Blokwerfri
vier” . Die plek le aan die Kaapse kant van die elmboog van die Oranjeri
vier voor sy uitmonding in die oseaan, daar waar die elmboog sy noorde- 
likste buig maak. Die sensuskaart se "Blak Kraal" is bepaald fout vir 
“Blok Kraal” . Die lid tc.lAump is die lomp poging om die lastige woord in 
Khoekhoens vir “kraal” weer te gee, eintlik vir “werf” , nl. 11gaus. Die tc.l 
stel die lateraal || en die g- voor, die -m- in Aump is eintlik die -n- wat ge- 
deeltelik geassimileer is aan die -p (soos elle-n-boog bv. voor die -b- el-m- 
boog word), die -n- self is op sy beurt weer sekonder vir die nasaliteit van 
die klinker in ||gau-. d.w.s. die ||gau- is gerealiseer uit ||gau-n-, en voor 
die slot -p (vir die ml. ekv.) ||gaump. Nama 11gau- = werf (Rust 1960 
DNW 73), nog bewaar in die huidige vertaalde Afrikaanse name vir die 
plekke. Die lid Naau- is 'n goeie voorstelling van Nama Inao- = "Klotz” 
(Rust 35), d.i. blok. Vir ons van belang is dat Blokwerf en -rivier letterlik 
die ou Khoekhoense name in vertaalde vorm bewaar. Presies hoe die 
“Blok-” as gedagtedraer te pas kom, weet ons nie meer nie.

[NAAUWGEKNELD] kyk TOYSEGA

NABABIEPS(BERGE), -(RIVIER) K 2817 DC

Sensuskaart 1891 “t Nein t.Nabaabeep’s Berg” en “ ...River” . Dieselfde op 
Veillet s.j. kaart. Topografiese reeks 1974 vel 2816 Alexander Bay “Na- 
babiepsberge (Swartberge)” .

Hierdie gedeelte van die land was teen 1890 taamlik onbewoond deur 
Blankes, nog baie onbekend, en inskrywings onvas. Inskrywings op die 
Topo-kadastrale kaart van 1966 verskil aanmerklik t.o.v. die Nababiepsri- 
vier van die op die ooreenstemmende Topografiese kaart 1974 en van die 
reeks 1971 1:50 000 vel 2817 DC Vioolsdrif. Ons neem tot grondslag die
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kaarte van 1971 en 1974. Nababiepsrivier kom nie daarop voor nie, wel die 
Charliesfonteinrivier, 'n groterige sytak van die Oranjerivier wat mens, as 
jy van Suidwes af oor Vioolsdrif met die teerpad kom, 'n paar keer kruis. 
Deur sy grootte val hy op. Dit lyk of hy die naam van Nababiepsrivier ver- 
dring het. Wel kom nog op al die kaarte die naam voor van die Nababieps- 
berge, op die Topografiese kaart met “Swartberge” tussen hakies, op die 
kaart van 1971 skaal 1:50 000 so ingeskryf: “Nababiepsberge or Swart
berge” . Die alternatiewe naam in Afrikaans maak dit o.i. seker dat die 
Naba- nie ’n wisseluitspraak of net 'n wisselspelling van |awa-, ook |aba-, 
kan wees nie, met die betekenis van "Rooi(berge)” , vgl. NABATSAUB. 
Die Berge is immers “schwarz” ! Waarskynlik is hierdie Naba- ook te ver- 
staan soos Nama !nawa- = “Nashorn” (Rust 1960 DNW 45) of renosler, 
vgl. NABABEEP in TH A** 825-6. Die -bie- is pleknaamduidend, die ml. 
ekv. -p bepaaldelik van rivier- en bergname, so ongeveer “Renosterberge” 
en “Renosterrivier" onderskeidelik. Die lid t Nein in die opgawe van 1891 
het later verdwyn. Sy betekenis is vir ons nog duister. Die t (sonder en 
met punt daarna) stel in die algemeen die suigklap voor, moontlik die den- 
taal of die palataal.

[INababeb]

+ NABABIS S 2819 BA

Koper T 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek "Nababis, 
dit is maar die plek waar die inabas hou. Hy is mos so ’n ding wat ho- 
rinkies het en wat ook giftig is. Dit is 'n soort gogga” .

Mouton Mina 1978 Namavrou, per kapt. Brewis DJ Stasiebevelvoerder 
“N'abas is 'n klein vaal gogga en as hy jou byt, gaan mens dood. Op die 
plaas het ’n groot doringboom gestaan...en daar is die gogga gekry...”

Dit handel hier oor plaas nr 70, suidwes van Ariamsvlei. Oor die plaas 
loop die “Nababisrivier” , ’n sytak van die “Kainabrivier” , op sy beurt ’n 
sytak van die Oranjerivier. Aan die Nababisrivier word op die SWA-reeks 
1973 vel 2818 Warmbad ook 'n gehuggie ingeteken by 'n fontein wat “Na
babis” genoem word, en wat waarskynlik die beginpunt van die plaasnaam 
sal wees. Die -s (sing, fern.) dui hier ’n bronnaam aan. Twee getuienisse, 
die van mnr Koper en sy span, en die van die hoogbejaarde mev. Mouton, 
albei van hierdie wereld, bring die naam in verband met die gogga !naba-, 
en dit doen hulle onafhanklik van mekaar. Ons wenke in TH A** 826 wat 
op vermoedens berus het, verval nou ten gunste van hierdie uitleg. Die
selfde verklaring geld ook vir plaas Nabas nr 61 wat op 'n keer aangren- 
send was.

[INababes**]
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NABAOS, NAWAOS S 2618 AC

Hegner H 1900 Quellen 14 142 “Unser Kapitan J. Chr. Goliath hatte.../It- 
sawisis...Mu-gorob...und =ENawaos verkauft...”

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Nawa-os le 
net onderkant Paradys [verstaan: plaas Paradies nr 8]. As jy kaal is, en 
jy het niks om jou te beskerm nie, om vir jou te bedek nie, die voor- 
kant nie, dan is dit +  nawa-os” .

Die ou storie. Eerw. Hegner was na Duitsland en is pas terug op Berseba. 
Hy moet nou verneem dat die kaptein eiegeregtig grond aan die Blankes 
verkoop het. Ons kry so die benaderde datum van verkoop en verneem die 
korrekte uitspraak van die tongslag vir die plaas wat geregistreer is as 
Nabaos nr 7, noordelik van Keetmanshoop, en ong. 55 km van Berseba af 
waar die kaptein gewoon het. Nabaos (soos ander plase) le “darem oor- 
kant die Visrivier” van Berseba af! +Nawa = “Aushohlung (Bassin) im 
Felsen...” (Kr.-R. 1969 NW 287), so ongeveer “Bankfontein” , is patroon- 
matig, maar ons segsliede soek die verband anders, nl. met Tnawa = 
“(den Vorschurz) zwischen den Beinen durchziehen” (Kr.-R. 1969 NW 
287), plus die ontkenningspartikel -o- (vroeer geskryf -6-) wat beteken 
“sonder” of -loos, so ongeveer “Sonder om die deurtrekker vas te bind” , 
of “Deurtrekkerloos” , “Onbedek” . ||Nawa het baie dieselfde betekenis as 
+  nawa, kyk Kr.-R. 277. Ons merk nog op dat hierdie Nabaos op die 
Kriegskarte 1904 ingeskryf is as “Kl(ein) Nubaos” .

+ NABAS S 2719 DC/2819 BA

Koper T 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek “Ons ken 
horn, die plaas Nabas. Dit is maar dieselfde as Nababis, dit is daardie 
gogga !nabas” .

Hierdie getuienis is ter aanvulling by wat oor die plaas Nabas nr 61 se lig- 
ging en betekenis in TH ** 829-30 gese is, en vra ’n wysiging wat die bete
kenis betref. Vir nadere besonderhede lees NABABIS 2819 in hierdie deel.

[!Nabas]

NABASIEP, NABISEEP K 3019 AC

Sensuskaart 1891 “Nabasiep” en ander kaarte, bv. op ooreenstemmende 
Topo-kadastrale reeks 1967.

Dit is plaas nr Civ. Q. 11-14 (so reeds op die Sensuskaart), distrik Calvi
nia, en gelee in 'n streek waar die plase dikwels na wild vernoem is. Soos 
Nama !nawa- of !naba- = renoster (vgl. Rust 1960 DNW 45), met die mor- 
feem -si(e)-, ook -se(e)- vir plekbenoeming funksioneel gelyk aan -bi- of
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-be-), plus die -p, vandag -b, van die ml. ekv., hier blykbaar om ’n verhef- 
fing aan te dui. Die Topografiese reeks 1974 vel 3018 Loeriesfontein spel 
dit “Nabiseep", maar die reeks 1974 1:50 000 vel 3019 AC Lospersplaas 
gee naas Nabasiep ook 'n plekkie "Nabiseep" aan waar 'n windpomp staan. 
Nabiseep is klaarblyklik net ’n afwyking van die plaasnaam. “Renoster- 
plek” . Vgl. verder NABASIEP TH A** 830.

+ NABATSAUB S 2218 CC (Ou naam van Skietwerf)

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek "Skietwerf, die plaas van 
mnr Nauhaus, was vroeer Nabatsaub, nou is dit Skietwerf. Die eienaar 
het die naam verander".

Vir Nabatsaub, die ou naam. betekenende Rooiputs, vgl. TH A** 831 vir 
besonderhede.

NABEEP, NABEEP(RIVIER) K 3018 DC/3118 BA

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3118 Calvinia "Nabeep", Nabeeprivier".

“Nabeep" is ‘n plaas op die pad tussen Vanrhynsdorp en Kliprand. Dit 
grens aan die suidwestekant vir sy voile lengte aan die plaas “Dorst 
Vlakte” waaroor die “Klein-Rietrivier" vloei. Oor "Nabeep” vloei die 
“Nabeeprivier” . Dit lyk dan of "Nabeep”, “Klein-Rietrivier” , "Nabeep
rivier” en "Dorst Vlakte” 'n toponimiese kerngroep vorm. “Dors” is in 
Nama ||ga (Rust 1960 DNW 15). in Ou-Kaaps is dit opgeteken as ||ka-, ||a 
ens. (HOTT 249). Met die bekende wisseling van g en n en van k en n 
(vgl. TH A* 46 by resp. 5 D 4 en 5 D 5) kan die eerste lid van "Nabeep” , 
nl. “Na-” , met ||ga en 11ka allofoneer, en is dit moontlik dat “Dorst 
Vlakte” 'n (gedeeltelike) vertaling van “Nabeep" kan wees. Ons meen 
daar is 'n ander moontlikheid. Die Nabeeprivier en die Klein-Rietrivier 
vloei, veral by die boloop van die Nabeeprivier, baie naby aan mekaar, en 
albei water in die Geelbeksrivier uit. “Riet” is in Nama =t=a- (Kr.-R. 1969 
NW 32) wat goed ooreenstem met die lid “Na-” van “Nabeep” . Die 
tweede lid, -beep, is soos Nama -be-b, met -be- synde die lokatiefmor- 
feem, die slot -b die uitgang van die masc. sing., gewoon by riviere ens. 
Dan beteken “Nabeep” “Rietrivier” . Is dit miskien die "Rietrivier” waar- 
mee die Klein-Rietrivier 'n teenstelling vorm?

+ NABES S 2719 CA

Rooi J 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek “Nabes, dit 
is INabes. Dit beteken ‘Bles’.”

In TH A** 832-33 is heelwat vindplase genoem vir hierdie plaas Nabes nr
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31, ook menings oor die betekenis en gegewens oor die ligging is daar by- 
mekaar gebring. Die Bruinman M Christian se verklaring daar het afgewyk 
van die van die ander; hy het die betekenis verbind met Nama !na = 
“ leuchten" — die Khoen het op die rant uitgekom net toe die son in die 
Ooste blink! Mnr Rooi en sy span ken die plaas, dit le net oos van Duur
drift waar hulle werk, en dit grens aan “Blinkoog” , hulle buurplaas. Dit 
wil voorkom dat hulle gelyk kan he, dat Nabes (INabes — almal van F 
Weber af in 1867 spel die naam met die serebrale klap) verklaar moet 
word met betrekking tot "blink", "bles” en verwantes. Gelet op die waar- 
neming dat aangrensende plekke, die een met ’n Khoekhoense naam, die 
ander met 'n Afrikaanse naam. so dikwels dieselfde betekenis het, wil ons 
Nabes sien as “Blinkplek", d.w.s. as INabes (met genasaleerde -a-). Die 
-be- is lokatiewe lid, die -s (sing, fern.) se hier dat dit die naam van ’n fon- 
tein/bron kan wees, en die !Na- dat dit daar blink, moontlik die wateroog.

NABIBIS 2616 kyk NERANALSIB

NABIES K 2920 CA/CD

Afdelingskaart Kenhardt 1895 “Nabies” . Veillet s.j. kaart dieselfde.

Dagabsleegte kom uit die noordweste af na Grootvloer, ongeveer van Ko- 
rannakolk af. Onderkant Korannakolk is op die ou kaarte ingeskryf 
“Nabies” , op moderne kaarte korreleer dit met “Blinkvlei” , vgl. o.a. SA 
1:50 000 1975 vel 2920 CA Lekdam. Dan kom dit ons voor dat Blinkvlei 'n 
vertaling is van Nabies, verbindbaar met Nama !na- = “Licht” , of !na = 
“leuchten” (Rust 1960 DNW 39). Die -bie- lokativeer, die fern. sing, -s sig- 
naleer hier die vlei/pan/vloer.

NABITSAUS S 2217 CC

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Kuabetsaus (Nubitsaus)", bron. DSWA- 
reeks 1910 Blatt 16 Windhoek "Nubitsaus". SWA-reeks 1964 33K Wind
hoek “Nabitsaus", plaas nr 263, ook op ooreenstemmende 2217 CC 
skaal 1:50 000 van 1977 "Nabitsaus" nr 263.

Kuabetsaus was die voorrangsnaam op die Kriegskarte van 1904, daarna 
het dit volgens ons gegewens verdwyn. Die alternatiewe naam kom in 1910 
nog voor as Nu- in die eerste lettergreep. As plaasnaam kry ons dit nie in 
ons lyste van 1911 tot 1939 nie (Adressbiicher). As plaasnaam vind ons dit 
eers in die kaart van 1964, en dan as N-a-bitsaus. Nubitsaus het Nabitsaus 
geword. en vir die verklaring moet kennelik uitgegaan word van die ouer 
uitspraak. Die -tsau- lewer geen moeilikheid op nie, dit is Nama vir 'n 
puts, "n mensgemaakte waterplek, hoewel die Kriegskarte dit aandui as 'n
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(natuurlike) bron. Die fem. sing, -s as uitgang dui bepaaldelik o.a. bron- 
name aan. Die betekenis van Nubi- (in die alternatiewe naam nog Kuabe-) 
is onseker. ’n Moontlikheid is dat dit verband hou met =Fnu = swart, vgl. 
bv. NUBIS(KOPP), of met !nu = ver, vgl. bv. NUBES. dus die “Swart- 
puts” of die “Vergelee-puts” . Voorkeur verdien “Swartputs” , veral omdat 
die alternatiewe naam te verstaan is as "Modderputs", nl. donkerkleurige 
modder. Die twee alternatiewe name vul mekaar aan. Vgl. KUABE- 
TSAUS. Die plaas le noord van Rehoboth, en wel binne-in die “Gebiet” , 
weerskante van die Usiprivier.

NADOUW, NADOUWS(BERG) K 3224 BB

Opmeting 1954 “Nadouwsberg, distrik Graaff-Reinet".

Op voorspraak van 'n lid van die PNK (soos blyk uit die aantekeninge op 
die Vraelys) word die gevestigde spelling Nadouwsberg verander tot Nar- 
dousberg om die spelling van die berg oos van Graaff-Reinet gelyk te 
maak aan Nardousberg suid van Vanrhynsdorp (miskien omdat die lid die 
een ken en die ander nie?) Op die kaart skaal 1:50 000 (reeks S.A. 1974 
vel 3224 BB Letskraal) is die twee smal plase wat saam ’n winkelhaak 
vorm en noordwestelik van Nadouwsberg (op hierdie kaart “Nardous
berg”) le, ingeskryf soos geregistreer, nl. as “Nadouw” 248 en 249. Oor 
die betekenis van Nadouw en Nadouwsberg (PNK se Nardousberg) het ons 
geen sekerheid nie. Vgl. ook hierby die klankverwante NADOW en 
NAUDAU in TH A** 836 en 875 onderskeidelik.

NAGAS, NAGAS(RIVIER) S 2618 CD (vroeer genoem DAMAKUS alwaar)

DSWA-reeks 1912 Blatt 25 Keetmanshoop "Nagas” , Farm. SWA-reeks 
1968 vel 2618 Keetmanshoop “Nagas” , plaas nr 55, suidoos van Keet
manshoop, en “Nagasrivier".

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “ ...Nagas is 
die nuwe naam... Vandat ek my verstand gekry het, het hy die naam 
gehad van Damagu, Damakhoes... Hy le mos daar tussen die berge 
...Ons kan regtig nie se wat Nagas beteken nie, 11Na- of 11Ha- of Na...”

Die lid -gas is, met verwysing na wat mnr Arndt oor die topografie se, wel 
soos Nama +ga-s = (o.a.) krans, en die Na- laat dink aan Nama 11Na- = 
horing, die geheel dan miskien “Horingkrans” , vgl. NAGAS 2316. Nagas 
nr 55 le egter veel suideliker, dit is ook 'n jong naam, sodat die vraag 
opkom of die ou naam Damakus/-khoes nie vervang is deur die oordrag op 
horn van die ander en bekende Nagas wat vandag die vertaalde Duitse 
naam van Hornkrantz dra nie.

[||Na+gas*]
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NAGAS(RIVIER) K 3324 BC

Opmeting 1971 “Nagasrivier. Rivier 70 km noordwes van Uitenhage, ver- 
moedelik uit Nama".

Die rivier le nie in die gebied van die Namas nie, maar die bedoeling van 
die segsman is duidelik: die naam kom vermoedelik uit Khoekhoens. 
Nagas- is ook ’n wanspelling. Dit moes gewees het Noagas(rivier). Die 
rivier loop weswaarts in die Grootrivier, deur die plaas “Noaga” wat weer 
wes le van die plaas “Noagas Hoogte” en noord van die plaas “Noaga’s 
Berg” . Op die Afdelingskaart 1890 van Uitenhage and Port Elizabeth word 
die riviertjie ooreenstemmend gespel “Noachas River” . Regoor die plase 
Noaga en veral Noaga’s Berg le “Blaauw Koppen” en “Blaauwkop 
Rante” , albei plase. Die Nederlandse element “Blaauw” toon aan dat die 
Hollandse name oud is en stam uit die voor-Afrikaanse tyd. Blaauw is ons 
“blou". Nama vir blou is =f=hoa (Rust 1960 DNW 11), waarvan die Ou- 
Kaapse weergawe sal wees (=t=)noa. Die grondslag van die name op Noa- 
en op Blaauw- is die blou klipbanke. Die -ga in Noaga(s) is soos Nama 
-xa- en dui ’n groot hoeveelheid aan, hier van bloubanke. Nagas-, beter 
Noagasrivier is dus die rivier wat loop deur ’n gebied waar daar baie (-ga 
d.i. -xa) bloubanke (=t=noa-) is, of anders, die rivier wat loop deur die 
plaas Noaga waar daar baie bloubanke is.

NAGOENA(KLOOF), GROOT-, KLEIN-NAGOENA(KLOOE) kvk 
TCHNUGANOO

NAIDAUS(KUPPE) S 2115 DC/DD

DSWA-reeks 1911 Blatt 15 Swakopmund “Naidaus Kuppe” .

Gelee tussen Karibib en Usakos, op die plaas Navachab 58, in ’n vroeere 
kameelperdwereld. Wel te verstaan as “Kameelperdpoort” , by Nama !nae- 
= kameelperd, en dao- = poort, weg.

NAIGAB [S 2115]

Koehler O 1959 Omaruru 44 “ iNai-^gab (Okombahe-reservaat)” . 
Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ |Nai = bitten (um Erbarmen), begtitigen, 

d=gab = Bergkranz” .

NAINAUB, NEINAUB [S 2115], vgl. ook NEIKAUB en NEIAOB

Isaak HS 1977 Tolk Gesprek “Nainaub of Neinaub, dit is eintlik !Nai-!aub 
= ‘Kameelnek’. Dit is die naam van ’n klip wat daar staan, ’n groot klip
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anderkant die Erongoberge, daar by Okombahe. Hy het die naam, want 
hy lyk net soos die nek van die kameel” .

Mnr Isaak wat op Mariental as tolk optree, antwoord hier op die vraag na 
Namaname wat in sy kennis opvallend is. Die naam berus op ’n gelykenis. 
Met “kameel” word blykbaar bedoel “kameelperd” of giraf, albei in Nama 
!nai- (Rust 1960 DNW 34), en nek is !au-b (Rust 44). Die graadvierkant is 
afgelei. Dieselfde betekenis, nl. “Kameelnek”, word deur mnr Du Raan 
vir hierdie plek gegee, maar met ’n ander motivering, vgl. TH A** 883 
onder die inskrywing NEIKAUB. Nog ’n spelling is NEIAOB alwaar. Die 
-b (ml. ekv.) lokativeer die klip (of rots).

[!Nai!aob]

+ NAIF K 2918 AD

Maass GJN 1978 Predikant Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Naib- 
(-Wes)... so genoem na die 'thyp, weerwolf, wie se natuurlike habitat 
dit is, en wat in redelike getalle nog op die plaas voorkom...”

Die naam is bespreek in TH A** 839, alwaar genoeg oor ligging gese is en 
ook die “fonetiese spelling” aangegee is as “Nyp”. Die verklarings daar is 
egter anders as by ds Maass. Volgens horn beteken die plek se naam nie 
die “Tortelduif-” of die “Kameelperdplek” nie. Dit beteken die “Weer- 
wolfplek” . Die familie Maass ken die plaas goed, eers as huurders en toe 
as eienaars, nl. van die onderverdelings, soos van Naip-Wes, N.-Noord, N- 
Suid. “Naip” sal wel die spelpoging van ’n Engelssprekende landmeter 
wees (die naam is oud en kom al op die Sensuskaart van 1891 voor) om 
weer te gee wat in Afrikaans sou klink soos “Nyp”. SJ Engelbrecht 1925 
Huisgenoot 29 Mei 1925 30 gee vir “soort wolf, weerwolf” op: “Tgeip” , 
moontlik bedoelende die Crocuta crocuta (Shortridge 1934 1 159) waarvoor 
die Namas se !gau-, die Namakwalanders weer !nai-, wisseluitspraak van 
!gai-; vir die wisseling van n-en g- na ’n suigklap is baie voorbeelde, kyk 
o.a. TH A* 46 en HOTT 180. Ons meen hierdie verklaring is die korrekte. 
Die beginpunt van die naam was waarskynlik “Naib se Berg” (die -p, ook 
-b, van die ml. ekv. dui hier bepaaldelik aan dat die naam die van ’n berg 
is). Op die berg is 'n landmetersbaken nr 55.

NAKAB(NORD) S 2719 DD

DSWA-reeks 1911 Blatt 29 Warmbad “Nakab”. Sprigade-Moisel 1912 
kaart “Nakab Slid” en “Nakab Nord”.

Die belangstellende word verwys na die bespreking NAKOP in TH A** 
843 en in hierdie deel. Daar word die verklarings van segsliede opgesom,

601



verklarings wat te doen het met die naam Nakab, waarvan die betekenis 
deur die meeste in verband met !na-b gebring word, die bergskilpad. Dit 
was een plaas. Toe is dit blykbaar verdeel in Nakab-Suid en N.-Noord. 
Nakab-Suid het geword plaas nr 68 afwykend gespel as “Nakop” (vgl. be- 
spreking in genoemde inskrywings), as gevolg waarvan die “Suid” weg- 
geval het, maar “Nakab-Nord” het die naam gebly van plaas nr 66. Die
selfde oorspronklike Namanaam word in sy tweede komponent nou gespel 
-kab (wat sinvol is en die oorlewering bewaar) en -kop (wat 'n jonger 
volksetimologiese afwyking geword het).

NAKAEIS S 2317 CA

SAP Rehoboth 1974 Gesprek “Nakaeis is ‘Horingkransvlakte’.”

Nakaeis is plaas nr 373, reg suid van Rehoboth, volgens SWA-reeks 1974 
vel 2316 Rehoboth 'n lang en smal plaas, oostelik van die plase Horn- 
krantz gelee. Vir verklaring kyk NAGAS, NAKAS, NAKHAS in TH A** 
836, die ooreenstemmende Khoekhoense naam vir Hornkran(t)z, plus -ei- 
[ai-] = “das Gesicht, die Oberflache” (Kr.-R. 1969 NW 61,), ook vlakte. 
Die fern, -s het tegelyk lokatiewe waarde.

+ NAKAIS S 2718 CC

Koper T 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek “Nakais, 
dit is =t=Na||khais en is in Afrikaans ‘Platsand, Breesand’. =t=Nawa = 
breed” .

Ook in TH A** 842 is die tweede lid verklaar as 11khae- = (spoel)sand, 
riviersand, maar hier word die eerste lid vereenselwig met Nama +hawa = 
“breit" (Rust 1960 DNW 12), d.w.s. die =bna- in die plaasnaam is wissel- 
uitspraak van Tha(wa) soos dit tans as norm aanvaar word. Vir die wis- 
seling n- en h- vgl. 5 D 6 in TH A* 46. Die plaas Nakais nr 11 le wes van 
Griinau (dorpie) en van plaas Grunau nr 18 waaraan dit grens.

NAKAMMA(KLOOF) K 3323 CC

Opmeting 1964 “Nakammakloof, baie ou naam vir 'n kloof 9 myl [13 km] 
suid van Uniondale. Uit Hottentots. Hoofaksent op die -kam- van die 
naam. Oorsprong en betekenis onbekend. Gelee op plaas Kliprivier 
(Apolskraal)” .

Die Afdelingskaart 1890 van Uniondale bevat die naam nog nie. S.A.- 
reeks 1975 skaal 1:50 000 vel 3323 CC Kruisvallei laat die kloof begin in 
die Klein Langkloofberge en noordelik afvloei in die Keurboomsrivier net
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onderkant Apolskraal se opstal. Ons kry geen hulp oor die betekenis nie. 
Die lid -kamma is algemeen in Ou-Kaaps vir water, rivier of waterver- 
wante plekname, dit sluit aan by Nama ||gamm(i) = water. Omdat die Na- 
kammakloof in die Keurboomsrivier vloei en daar so ’n noue geografiese 
verband tussen die twee bestaan, wonder mens of die lid Na- dan nie 
gesien moet word as dieselfde woord wat ons teekom in Na-bega, die ou 
naam van Keurboomsrivier nie, vgl. TH A** 832. Nakantma- is dan die 
“Kloof” , of “Waterkloof', se “Spruit, waar keurbome staan, synde ’n 
kloof of spruit wat in die Keurboomsrivier inloop”. D.w.s. die Na- van Na- 
kamma, en die Na- van Nabega is nie ’n toevalligheid nie maar berus op ’n 
natuurlike ooreenkoms t.o.v. die voorkoms van keurbome by albei. Hier
die “na(boom)” is natuurlik nie die een of ander spesie van ’n Euphorbia 
nie, dit is hier die Virgilia oroboides: die ou Khoekhoense naam vir die 
keurboom sal waarskynlik ook ’n ander suigkonsonant gehad het as die
selfde woord vir die gewone na-boom, wat ook op Khoekhoens teruggaan.

+ NAKOP, NAKAB S 2819 BB

DSWA-reeks 1911 Blatt 29 Warmbad “Nakab". Sprigade-Moisel 1912 
kaart “Nakab Nord” en “N.Siid” .

Tonnemacher D 1977 Huisvrou Gesprek “Nakop nr 68 en Nakab-Nord nr 
66 is een plaas. Die Spoorwee het die naam verander tot Nakop. Dit het 
iets te doen met water, die naam” .

Koper T 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek "Nakop le 
anderkant die lyn, hy le by die grens. Sy regte naam is !Na!khab. Dit 
het iets te doen met steek” .

Mouton Mina 1978 Namavrou, baie oud, per kapt Brewis DJ Stasiebevel- 
voerder “Nakop is ’Nakap/b. (1): Dit is water wat jy uit ’n emmer skep 
en oorgooi, water wat jy uit ’n puts trek en oorgooi in ’n ander emmer. 
(2): Dit kan ook wees 'n groot skilpad, 'n bergskilpad. Daar was baie 
skilpaaie op die koppe”. [Die ’ voor die N- is ’n klap].

Ons vind die naam nie op vroee kaarte terug nie; wanneer dit wel verskyn, 
is dit ingeskryf as “Nakab” . Die element -kop.is, volgens meer segsliede, 
’n volksetimologiese aanpassing by -kop, wel n.a.v. die groot kop op die 
plaas, ’n kop wat soos ’n landbaken uitstaan. Die -kop het klaarblyklik 
niks met die semantiese aspek van -kab te doen nie. As ons hierdie mel- 
dinge lees saam met die TH A** 843, dan lyk dit seker dat die suigkon
sonant voor die eerste lid die serebrale ! is, ook by die Bruinmense, en dat 
die meeste daardie lid verbind met !na-b = “die grosse, die Riesenschild- 
krote” (Kr.-R. 1969 NW 278). 'n Moontlikheid is ook dat die kop die be- 
noemers aan 'n gelykenis met 'n bergskilpad laat dink het en dat dit die 
grondslag kan wees. Vir die tweede lid vgl. TH t.a.p.
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NAMAGUABEB S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “Namagu-abeb, ’n !na- 
raveld naby Rooibank. ‘Die Namamanne se drinkplek'. Die gebeurtenis 
wat tot die pleknaam aanleiding gegee het, het in die vergetelheid 
geraak”.

Namagu is die ml. mv„ uitgedruk deur die uitgang -gu, by Namab, sodat 
Namagu beteken die “Nama-manne” . Die -be- is 'n lokatiewe suffiks, 
gevolg deur die ml. ekv. -b. Die a- voor die -beb is soos Nama a = trin- 
ken” (Kroenlein 1889 Wortschatz 2).

NAMAP(EILAND) K 2821 CA

Opmeting 1971 “Namapeiland, dist. Gordonia, 22 myl [35 km] suidsuidwes 
van Upington gelee. ’n Eiland” .

As onthou word dat in hierdie geweste destyds vernaamlik Koranas 
gewoon het, dan lyk dit of die eilandnaam wil se dat Namas hier so ’n 
seldsaamheid was dat hulle aanwesigheid onomastiese waarde het. Die -p 
(ml. ekv.) kan se dat hier slegs een Namaman gewoon het, of die -p slaan 
op die langwerpige eiland en is plekindeks, soos vir riviername. Die 
“Eiland (aangedui met die -p) waar daar ’n Namaman/Namas is/was” .

NAMAS S 2618 AA

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Namas” , bron aan die Blaurivier.

Die naam het nog net historiese waarde. Die bron het gele aan die Blauri
vier, in die Berseba-reservaat, oos van die teerpad na die noorde, en dui ’n 
ou standplaas van 'n klompie Namas aan, nl. random 1900.

NAMATUBIS S 1916 CC/2016 AA

Luiperth D 1977 Hoofraadslid Gesprek “Namatubis, dit is die reenplek 
eintlik, die reenplek waar Namas is” .

Alberts PPH 1977 Boer Gesprek “Die -tubis is eintlik die wegkruipplek, 
waar die Namas in die ou dae weggekruip het” .

Krenz FK 1979 Boer Aantekening “Namatubis, ‘Waar die Swartbooi- 
Namas (op hulle tog) natgereen het’.”

Namatubis is plaas nr 126, noordwes van, en naby aan Outjo. Die -bi- is 
ook hier die lokatiefmorfeem, terwyl die sing. fern, -s hier meer bepaalde- 
lik ’n bronnaam of derivate kan aandui. Die tu = “regnen, gewittern”
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(Kr.-R. 1969 NW 361), dus: die “Reenplek waar die Namas hulle skuil-
hou/waar hulle woon (by die bron) waar hulle natgereen het".

NAMIAMS S 2715 BD

Opmeting s.j. “Namiams Mountain" op 2715 BD
Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Nami-ams = Namib-Grenze” .

Am-s word hier gebruik in die sin van rand, soom, grens (vgl. Kr.-R. 1969
NW 3 s.v. am-!ga-b, of vgl. !nam-ammi = "die Grenze” (Kr.-R. 279)).

+ NAMIB(WOESTYN) S 1712 suidwaarts (Raper)
['n Toevoeging oor die variante in spelling en uitspraak by wat vroeer
genoem is:]
De Bissy 1884 kaart "Desert Naanip ou Narrip."
Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Nami is mos 

eintlik rondgaan, omsingel. om 'n draaitjie gaan. Rondbeweeg is ook 
nami..."

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “Namib meen 
jy kom nader huis toe". 7

Koper T 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek "Namib, 
ja, dit meen jy kom mos nou bo-oor die ding, dan gaan jy so om, jy 
^aan om, om die hoek..."

Snewe L 1977 Hoofevangelis Gesprek "Hier is ’n berg. Baie Boesmans het 
daar gebly... Jy bekruip hulle. Nami is bekruip". .

Moritz W 1978 Pastor Ondervraging tydens sy besoek aan Pretoria uit 
Duitsland “In 'n artikel wat in Namib und Meer sal verskyn, het ek oor 
die naam van Namib geskryf. Ek het toevallig teegekom dat een narra- 
veld Namis^genoem word. En toe ek vra wat die betekenis is, verduide- 
lik hulle vir my dit is 'vlakte'. Toe val dit my by: Namib en Namis is 
eintlik dieselfde woord, net die -b is manlik vir die begrip van 'n groot 
vlakte, en die -s van Namis is vir die begrip van 'n klein vlakte, die 
vroulike vorm met die -s. En dan ook by Wikar sien ons dat hy die 
naam Namis aanteken en dat hy die omgewing so omskryf dat hulle 
deur 'n vlakte gegaan het. Dit is die tweede bewys dat die woord nie net 
sontaar as 'Woestyn' gebruik word nie, maar as 'n spesifieke deel van 'n 
woestyn. juis 'n vlaktewoestyn. Namib is 'n woestyn, maar dit beteken 
nie 'n woestyn nie, dit beteken 'Vlakte'.” Vgl. ook ANIMANNAMIS in 
hierdie deel. /  P £ ,

NAMISIS(RIVIER) S 2616 DD

Opmeting 1951 “Namisisrivier (Kombersrivier), 'n bergrivier in die dist. 
Bethanien, 75 myl [121 km| suidwestelik van dorp. Ou naam, uit Nama.
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Die naam het sy oorsprong te danke aan die een of ander besondere ge- 
beurtenis met ’n kombers, maar die gebeurtenis self is onbekend. Gelee 
op plaas Aukam nr 104. Inligting van David Vries wat 25 jaar in die 
orngewing woon en Nama ken” .

Die graadvierkant is die van Aukam 104. Die Aukamrivier loop deur horn. 
Die informant verbind die naam met Nama +nam-s = “Schlafdecke” 
(Rust 1960 DNW 14). d.i. kombers. Die -si- is 'n lokatiefmorfeem, en die 
-s is die genusteken van die vr. ekv., "n teken wat baie selde riviername af- 
sluit, gewoonlik is dit die ml. ekv. -b.

NAMKUS, NAMGUS S 2719 CA

SWA reeks 1974 vel 2718 Griinau “Namkus” , ’n droe pan op die plaas 
Blinkoog nr 30. Eerw. FW Weber spel dit =t=Namgus, kyk die aanhaling en 
bespreking in TH A** 847 s.v. NAMGUS. Hier word die ligging gepresi- 
seer.

[=t=Namgus]

NAMROOS(HOOGTE), NAMAROEP K 3017 BD

Gordon 1779 ms 1 160 “ ...bleef na de baas van het huis [ene Engelbrecht) 
wagten om ons met zyn ossen over namero’s berg te helper,...vertrokken 
noord op, eerst met een draay door het n:w: namra’s hoogte op...arri- 
veerde aan Oog fontein...” Op kaart AG 7146.7 “Namroos Hoogte” 
aan die Spoegrivier.

Forbes 1965 PTSA 122 “The mountains [nl. “the Namero Mountains") 
may have been called after the ’Naamrap or cattle place of the Namac- 
qua chief’, and it is probably this name that now survives as Namaroep 
5V2 miles north of Klipvlei” .

NAMTIB in KOIIMASISNAMTIB kyk NAMTOB

NAMTOB S 2516 CC (daarnaas Namtib)

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Namtob (Hamtip)” , bron. DSWA-reeks 
1911 Blatt Gibeon-Bethanien “Namtop (Harub)” . Adressbuch 1939 
“Koiimasis Namtib” .

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek "Dit is mos 
die Witmense wat die naam Namtob gegee het. In ons taal was dit 
jNamteb. Dit is mos ’n plaas met ’n berg. Hy het ’n fontein ook. Die 
fontein noem hulle |Namteb, oordat hy daardie biesies het. Dis |nam...”
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Die ouer kaarte gee die naam op as Namtob/-top wat afwissel met Namtib. 
In die vorm Namtib kom hierdie selfde plek voor saam met die suidelike 
buurplaas waarmee dit nou tot een plaas verenig is, kyk hieroor KOIIMA- 
SISNAMTIB, ook oor die ligging. Hier geld dit nou net die betekenis. Dit 
is “Biesie(s)plek". Matjiesgoed (van biesies gevleg) is gewoonlik |haru-b, 
die wisselnaam wat in die DSWA-reeks 1911 staan. Die bewerking van die 
haru-biesies tot matjies is in Nama |na = “falzen, glatten (Binsen beim 
Mattenstechen)” (Kr.-R. 1969 NW 270), dit is, met die naald uit been 
word groefies gemaak vir die vaswerk. Interessant is die wisseling van n- 
en h- (Nam-/Ham-) in die opgawe van die Kriegskarte, vgl. verder TH A* 
46 (5 D 6). |Namteb, Namtib, Hamtip en Namtop/-b is almal vorme van 
Nama |nam- = biesies (vir matjiesgoed), plus -te/ti/to- as lokatiefmorfeem 
plus -b ( -p), ml. ekv., as indeks van die langerige biesieriet self. Die bie
sies kom voor daar by die oop water waar Boesmans gebly het (vgl. die 
mededeling van mnr Kessler s.v. KOUMASIS).

[|Namdeb**]

NANAGA, NANAGA (HOOGTE), NCANARA K 3325 DB

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3324 Port Elizabeth “Nanaga” , plaas nr 
Alx. O- 3-25. “Nanaga Hoogte” , plaas nr Alx. Q. 6-4. “Ncanara” , by 
Skead CJ 1979 Brief “Ncanarha".

Die teerpad van Port Elizabeth af loop oor Nanaga Hoogte en raak ook 
(noordoos daarvan) Nanaga. Nanaga Hoogte is ook die kruispunt van die 
teerpaaie wat Alexandria en Cookhouse bedien. Die Xhosaspelling van die 
Khoekhoense Nanaga, geskryf met ’n -c- wat in hulle stelsel die dentale 
tongslag weergee (vgl. N-c-anara), gee die suigklap aan wat andersins;ver- 
lore sou geraak het. Daarvolgens is die ou naam te lees as |Nana-ga. Die 
-ga, in Xhosa met hulle gutturale -ra-, is kennelik soos Nama -xa-, hoe- 
veelheidsuffiks wat ongeveer beteken “baie, ryk aan", soos die Afrikaanse 
agtervoegsel -ryk of -rik. Dit verwys na die |nana- wat daar volop is, letter- 
lik |nanaryk. In ons woordvoorraad is daar wel ’n |nana wat beteken “ein- 
herwanken, schwanken (von Schwachheit)” (Kr.-R. 1969 NW 271), ook ’n 
|nana- vir die kruis (op die rug). Kyk ons na die nomenklatuur uit die on- 
middellike omgewing, dan lyk dit of ons 'n leidraad kry. Ons werk hier 
met die argument dat as twee plekname bymekaar is, een inlands en die 
ander Hollands, albei oud, dan is die meegaande Hollandse naam in talle 
gevalle daaruit vertaal. Sulke gevalle kon ons onweerspreeklik waar bewys 
uit die taalmateriaal en die geografiese besonderhede. Ons meen dat dit 
hier ook bewys word. Die teerpad van Grahamstad af loop oor Nanagas 
Hoogte en oor die grensplaas ten suide daarvan met die naam “Kenkel- 
bosch Uitspanning”, met sy opvallend ou spellingvorm -bosch as tweede
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lid. Vandag word op kaarte die lid “Kenkelbosch” wat op die ou plaas
naam berus, gespel “Kinkelbos” , so vir die stasie en die poskantoor. Ons 
meen daar is goeie grond vir die vermoede dat Kenkelbosch die ou Nana- 
van “Nanaryke plek” vertaal. Die kinkelbos is die Tetragonia frutiosa 
(Smith 1966 CNSAP 291). Die stam en takkies het "n ligte kinkel. vandaar 
die volksnaam (Smith t.a.p.) Miskien is dit geen toevalligheid nie dat die 
genoemde Namawoord |nana- beteken “schwanken (von Schwachheit)” 
wat aan ’n kinkel kan herinner. Die Namanaam vir die kinkelbos vind ons 
nie terug in ons materiaal nie. Moontlik het ons hier weer uit die 
pleknaamgewing ’n bydrae tot die ou woordeskat van Khoekhoens via die 
onomastiek. Ons doen aan die hand dat Nanagas beteken die “Kinkelbos- 
ryke plek” .

NANIBES, NANIBEES, NAN1BIES K 2920 CC

Sensuskaart 1891 “Nanibies” , so ook by Veillet s.j. kaart, e.a. Op Topo 
grafiese reeks 1974 vel 2920 Kenhardt “Nanibees", op Topo-kadastrale 
reeks 1967 ooreenstemmende vel “Nanibes” , ens.

Van Vreeden 1961 Oorsprong s.v. “Nanibees...Ligging by Skansklip... 
Moontlik nani-be = wegdra + s. Dus die ‘Wegdra-plek' (m.b.t. die Ko- 
ranna-oorlog), maar moontlik ook... ‘Kameelboomplek’...”

Die plaas nr Ken. Q. 3-29 le aangrensend noordoos van Hou Hou wat ons 
vertaal het met “Sewefontein", die Afrikaanse naam van plekke daar 
naby. Hierdie grensplaas Nani-bes (-bees, -bies en -bis) bevat in sy eerste 
komponent die Namawoord Inani = ses, die geheel “Sesfontein", wat 'n 
genoegsame teenstelling vorm met die sewe fonteine op die ander plaas. 
Die slotdeel, in verskillende spellings, bestaan uit die -be- wat 'n lokatiewe 
morfeem is, plus die -s wat o.a. fonteine/bronne kan indiseer (-s is fern, 
sing.) Die onomastiese patroon is die normale. Tog moet ook rekening 
met die feit gehou word dat waar fonteine en staande waters is, ook mus- 
kiete kan uitbroei en bloed soek. n Muskiet is in Nama nanibe- (Kr.-R. 
1969 NW gee dit egter nie aan nie), vgl. TH A** 854 en 855. Pastor 
Walter Moritz 1978 maak ons in 'n nota hierop attent.

NANKOOS, NANQUA’iS KOP) ens. K 3326 CB & CD/DA & DC

Topo-kadastrale reeks 1965 vel 3326 East London “Nankoos” , plaas nr 
Uit. Q. 5A-42. “Nanqua’s Kop”, daarop baken 45. Ooreenstemmende 
Topografiese reeks 1968 “Nangkos” , “Nankoosstroom” . “Nankooskop” . 
Ook nog ander spellingvariasies, bv. op S.A.-reeks 1966 vel 3326 CB & 
CD kry ons op die plaas “Nankoos” ook nog “Nonquas” , met ’n baken 
daarop.
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Daar is niks wat ons regstreeks met 'n verklaring help nie, maar onreg- 
streeks mag daar t.o.v. die slotdeel ’n bruikbare aanwysing wees. Die 
naam Nankoos is klaarblyklik oud. Dit word gedra deur 'n stroom wat van 
wes na oos vloei, dit is ook die naam van 'n groot woudreserwe, verder 
ook van die plaas Nankoos self, en van ’n kop. Die plaas Nankoos word 
vandag aan sy suidelike lyn begrens deur "Boschfontein” , aan sy noordsy 
deur “Doornkloof” , albei nog met die Nederlandse spelling wat op hoe 
ouderdom dui. Die dele van die twee genoemde plaasname, nl. “Bosch-” 
en “Doom-” , skyn daarop te wys dat die -koos van Nankoos dieselfde 
woord is as vir “doring(boom)” , in Nama 11khu-. Moontlik is die -koos dan 
die generiese term, en is die Nan(g)- die spesifieke term, maar dit kan ons 
met ons middele nog nie bepaal nie. ’n Ander moontlikheid is om in die 
lid -koo(s) die woord vir “melkbos” te sien (Nama gui-s), omdat bv. die 
Swartkopsrivier se Khoekhoense naam Gouw in Gordon se tyd was, en 
hierdie rivier le redelik naby weswaarts (vgl. TH A* 465), en net noord 
van Nankoos le Bega of “Melkrivier” , wat ’ook 'n verband mag hou.

Dit laat die Na(n)- nog onverklaar. Mnr Skead het op versoek verder 
veldwerk gedoen en opnames gemaak. Hy rapporteer 1979 soos volg: 
“These recordings were made by men living on the farm adjacent to Ngxa- 
kosha which is known to whites as Nankoos and is a coloured settlement 
area...” Ons meen dat die Xhosa-uitspraak moontlik ook hier weer die ou 
Khoekhoense suigklap bewaar. In Xhosa-ortografie is die -x- in die naam 
soos Khoekhoens ||, en die ou naam uit Xhosa oor te skryf as ||Ngakoos. 
Die vraag is nou of die ||nga te waardeer is soos die na- van die na-boom, 
vanwee sy sap so genoem, soos Nama 11na = “vollkraftig” (Kr.-R. 1969 
NW 273). Die ||na, met sy nasaliteit, stem ooreen met die nan- van die 
naam Nankoos. Die geheel: die "Plek (-s van die fern, sing.) waar die 
naboom (11na + gui-) staan”?

NANTAGOAS S 2117 DB (Namanaam van Okangono)

Vlermuis J 1881 Brief aan eerw. Fr. Judt Quellen 7 46 “ ... daar op 
=t=NantaXGoas (Okangondo)...gestreden..."

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ =FNanta = den Kopf drehen, zuriick 
schauen, !goas = Schlucht” .

Die naam nie elders opgeteken gevind nie. Uit die verband is daar geen 
twyfel nie dat hier gepraat word oor Okangono, plaas nr 112, suidoos van 
Hochfeld. Die Namanaam is wel te verklaar soos by Krenz, indien dit 
naamlik ook topografies klop, en dan is dit “Terugkykkloof” , hoewel die 
suigklap by Vlermuis die naburige schnalz is. Vlermuis se -X- voor die 
-goas is nog die pre-Lepsiusteken vir die palatale schnalz, vgl. TH A* 38 
onder die stelsel van Vollmer.

[=f=Nanta!goas**]
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NANUCHAS S 2718 [BD) kyk KAASEB, KHAASEB

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Kaaseb (Nanuchas?)” .
Krenz FK 1979 Boer Aantekening “Nanuxa = Viel Regen = Regenreiche 

Stelle”

Vir sy ligging kyk KAASEB. Die naam Nanuchas of sy vertaling vind ons 
vir hierdie plek nie meer op beskikbare kaarte terug nie. Naas die verkla
ring van mnr Krenz kan ook gedink word aan “Bewolkte/wolkerige/reen- 
agtige plek” , n.a.v. die verklaring van |nanuxa in Kr.-R. 1969 NW 272 
‘‘wolkig, gewitterlich", d.w.s. die lid -cha- is, soos by mnr Krenz, die hoe- 
veelheidsuffiks -xa- vir “ryk aan, baie” , of dit kan die hoedanigheidsuffiks 
-xa wees wat ongeveer Afrikaans -erig of -agtig hier aandui.

[|Nanuxas]

NANZES S 2718 DD

DSWA-reeks 1911 Blatt 29 Warmbad “Nansis” . Sprigade-Moisel 1912 
kaart “Nantses” (op hulle Kriegskarte 1904 “Nantsis”).

Koper T 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek “Nanzes is 
kruip, op die maag kruip".

Dit is plaas nr 22, tans gespel Nanzes, suidwes van (en naby aan) Duur
drift, oostelik van Griinau. Die Hamrivier loop deur ’n deel van die plaas. 
Die -ze- (beter, soos vroeer, -tse-, -tsi-, -si-) is lokatiefmorfeem die -s 
(sing, fern.) hier meer bepaaldelik van 'n bronnaam of sy derivaat, die 
bron wel synde aan die Ham. Die grondwoord Na-(n) word deur die segs- 
liede, almal Namasprekendes, almal met die plaas bekend, in verband 
gebring met die begrip “kruip” , bv. op die maag, d.w.s. in die betekenis 
van “sluip/bekruip” . Hulle noem geen suigklap nie. Mens kan dan dink 
aan !na-s = “der Bauch” (Kr.-R. 1969 NW 278), omdat op die “maag” 
gekruip word. Ons meen egter dat ons hier die bekende wisseling van n- 
en h- het, en dat die Nan- van die naam geknoop moet word aan Nama 
=t=han(a) = “kriechen” , bv. “auf den Knieen gehen” , ook op die buik 
gaan (Kr.-R. 173), die geheel die “Fontein (-s) waar (bv. die wild) be- 
kruip (=t=hana) word” , of “ ...waar op die maag nader gekruip word” , ens.

NAOCHABEB kyk NOACHABEB 

NAOS S 2014 CD (tans Draaihoek)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 51 "Draaihoek nr 527. [Von altersher 
unter den Dama bekannt als] !Naos. Von !nao = aufladen, beladen.
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Das Wasser war etwas hoher gelegen auf einem ‘krans’; so lud man sich 
die Wassergefasse auf die Schulter” .

NAOS S 2718 BB/2719 AA

Kroenlein JG 1870 Quellen 13 607 “ !Naos, eine fruchtbare Niederung...” 
Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge

sprek “Dit is INaos. INaos is mos 'n blok of plank, se maar houtblok of 
houtstomp” .

Rooi J 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek “ INaos is 
plank” .

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “ INaos = Felsblock".

Dit gaan hier oor Naos nr 79, 'n plaas oos van die hoe Krantzberg in die 
Groot Karasberge. Kr.-R. 1969 NW gee as betekenisse by !nao-s o.a. op 
“Joch, Klotz, Balken, Brett..." (bl. 281). Blykbaar is dit die huidige ge- 
bruik daarvan wat die verklarings geinspireer het. As die -s (sing, fern.) 
ook hier ’n fontein/bron aandui wat dan weer die beginpunt van die uitein- 
delike plaasnaam was, dan is ’n denkbare verklaring “Fontein by die 
boomstomp, houtblok”, volgens die Bruinmense, of. volgens mnr Krenz, 
“ ...by die rotsblok” (die Krantzberg is daar naby).

[INaos]

NAOSAGOMAB, NAUSGOMAB S 2216/2315

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ ||Naosagomab: hierdie 
rivier kan as die grens van die IKhuisedaman se gebied beskou word 
(vloei in Kuiseb? - vgl. Nausgomab (373)?) (Markus ||Horaeb)” .

Vgl. vir die verklaring van die naam NAUSGOMAB TH A** 878; daardie 
verklaring moet ook hier geld, aangesien dit dieselfde naam is. Trouens, 
op die SWA-reeks 1964 Ruitsone 33K word die plaas nr 301 en die rivier 
net gespel “Nausgomab”. Die rivier begin in die Khomas-Hoogland op 
2216 CC en stroom suidwestelik tot hy deur die Kuiseb op 2315 DB ont- 
vang word. Daar is wel geen twyfel dat die naam aan die beestrop verbind 
is nie. Die persoonsnaam aan die slot van die aanhaling is die van die segs
man.

[| [Naosagomab]

+ NAOSANAB1S S 2318 DB (ou naam van Leonardville)

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek “Dit is 
maar hierdie plek waar ons nou is wat hulle in die ou dae so genoem 
het, | [Naosanabes. Die grootmense het hier aan die begin bymekaarge-
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kom. Dit was die plek waar die oumense bymekaargekom het. ||Nao is 
die oumense, -sana- is bymekaarkom, -bes is die plek” .

Kariseb E 1977 Oud-sersant Gesprek “ | [Naosanabis. Hierdie woord ||nao 
is oupa. ||Naosanabis is waar die oumense saamkom. Ja, so was dit” .

Ons haal nog hierdie twee opinies aan as illustrasie van hoe ’n verklaring 
vas kan word. Dit lyk of die Bruinmense van vandag eenparig is in hulle 
verklaring, uitgaande van die juiste suigkonsonant. Vir hulle opvatting sal 
hulle wel ’n (ons meen onlogiese) rede of regverdiging kan vind. Ons is 
nog van oortuiging dat die verklaring wat eerw. Eggert in 1856 na sy ywe- 
rige navraag onder die Namas gegee het, die aanneemlikste is. Die lid 
-sana- is volgens horn ?n geboortemerk (nie ’n bymekaarkoms nie!), en 
||nau-, of ||nao- binne sy klankomgewing, is ’n punt, soos van 'n pyl. Die 
naam kom daarvan dat die antropomorfiserende Khoekhoen die bos aan 
die hang gesien het as ’n gepunte geboortemerk. Kyk verder TH A** 858- 
9.

NAOSES S 2617 AC

Hahn Th 1879 kaart “ ||Naoses” op 26° 1' 16° 42'. Sprigade-Moisel 1904 
Kriegsk “Gurus (Naoses)” . DSWA-reeks 1911 Blatt 24 Gibeon-Betha- 
nien “Gurus” op 2617 AC.

Naoses was die enigste ingeskrewe naam by dr Hahn, nog net in die 
tweede plek op die Kriegskarte by Gurus, dit het verdwyn op latere 
kaarte, en seifs Gurus kom hier nie voor op die SWA-reeks 1968 vel 2616 
Bethanien nie. Dit lyk of dit kon korreleer met Umub nr 42 van vandag. 
Hierdie Naoses le aan die Konkieprivier, noordelik van Bethanien. Vol
gens die suigkonsonant by Hahn het dit waarskynlik beteken die “Fon- 
tein/uitspanning (-s) waar (-se-) oupa/ouma, of oom/tante (||nao-) 
gebly/gestaan het” . Vgl. Kr.-R. 1969 NW 276 vir gebruike van jjnao-. 
Hahn se miswysings aangaande die graadvierkant is verbeter aan die hand 
van latere kaarte.

[||Naoses]

NAPKEI, NAPKEIS(KOP), -(RIVIER), NAPKY, NAPKYS(MOND),
NAPTKYS(RIVIER) K 3420 AB/BA

Afdelingskaart 1890 “Naptky’s R.” , “Napky’s Mond”.
Opmeting 1955 “Napkys (Nap ‘t (klik) kys), plaas Napky en rivier, 15 myl 

[24 km] suid van Swellendam. Uit die taal van die Hessekwastam...Be
tekenis van die naam Napky is onbekend...Die Napkyrivier is ’n droe 
rivier gelee in die Ruggens, en wat slegs in die reenseisoen vloei en
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somtyds geweldig sterk afkom. Dit loop by Napkysmond in die Breeri- 
vier. Inligting verkry van LL Tomlinson van die Drostdy-museum".

Oor die betekenis is daar geen regstreekse hulp ontvang nie, maar ons 
meen die betekenis is bepaalbaar. Die naam is van toepassing op 'n rivier 
(een segsman vir Opmeting — ons het hom nie aangehaal nie — noem dit 
’n “spruit"), op ’n plaas “De Napky" nr Sw. Q. 12-25, ook op die plaas 
“Napky's Mond” nr Sw. Q. 14-39. op 'n streek daar by die rivier se 
uitwatering in die Breerivier, en ten slotte op n kop net noord van die 
Napkeirivier. Wes van Napkeiskop le Aalwynskop met landmetersbaken nr 
75 daarop, en bokant hom is die Aalwynskloof. Grensend aan die plaas 
Napky’s Mond le ten suide daarvan die plaas “Melk Houte Bosch” nr Sw. 
Q. 13-62, en verder suidooswaarts aan dieselfde kant van die Breerivier le 
die ou plaas “Melk Hout Rivier” nr Sw. Q. 12-30. Die terme “melkhoyt- 
bos” en “melkbos” het oudtyds ’n bree toepassing gehad vir lateksbevat- 
tende plante, vgl. o.a. Smith 1966 CNSAP 230 vir gnap. 'n Euphorbia sp., 
vir nap op 347, en vir na- in naboom op 345 vir nog wisselspellinge en vir 
die grondbetekenis vgl. NA(BOOMSPRUIT) in TH A** 834-5) en daarby 
te lees wat Smith se oor die melkboom/melkbos/melkbossie, almal vir die 
Euphorbia spp., op bl. 335-6, en oor melkhout(boom) vir o.a. die Siderox- 
ylon inerme. Die Khoekhoense naam, by Smith gespel gnab, nab en na- 
stem ooreen met die Nap- van Nap(t)ky of -kei. Dit lyk redelik seker dat 
ons in albei die gevalle te doen het met dieselfde woord, en dat die naam 
Napkei of Napky in verband gebring moet word met die een of ander van 
die melkbevattende plante wat in hierdie omgewing inheems is en wat in 
Hollands vir plaasname hier (soos hoerop aangedui is) bewaar is as “Melk- 
hout-” sonder of met die generiese term “bos(sie)” daarby. Die lid -ky/-kei 
is dan soos Ou-Kaaps hei- [hai ] vir “boom/bos/hout" (vgl. o.a. HOTT 
313), sodat Napky letterlik te verstaan is as “na-boom/hout” , of met v$r- 
taling van die eerste lid, as “melk(bos)boom/hout” . Die wisseling van k (in 
-ky of -kei) en van h (in hei- of hai-) is heel gewoon; hai- vir “boom/hout” 
het egter nie ’n suigklap nie. Die vraag wat by ons opkom, is of die ge- 
noemde Hollandse plaasname onafhanklik van die Khoekhoense name ont- 
staan het, dan wel of hulle nie straks daaruit vertaal is nie. “Naboom- 
plek”.

+ NARACHAAMS S 2015 AA

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Gr(oss)/Kl(ein) Naachaams”, bron. Hart
mann 1904 kaart “Nachaams” . DSWA-reeks 1911 Blatt 10 Franzfontein 
“Narachaams” . SWA-reeks 1971 vel 2014 Fransfontein “Naachaams” . 

Luiperth D 1977 Hoofraadslid Gesprek “Die plaas is naby Fransfontein, 
dit is |Naraxams. Dit beteken die ‘Plek wat baie dorings het'. Daar by
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die fontein staan daardie doringboom. Dit is borne wat heel groot staan.
Hier by die ruskamp op Outjo staan die jnarabome ook".

Ons het die naam van plaas nr 5, distrik Outjo, in TH A** 860 bespreek 
onder die inskrywing NARACHAAMS. Wat die inskrywing betref: opmerk- 
lik dat die ou kaarte behalwe die een van 1911, en ook latere kaarte soos 
die van 1971, die naam aangee as Na(a)chaams, d.w.s. sonder die -r- wat 
vandag algemeen gehoor word in Nara-. Laasgenoemdes vereenselwig die 
eerste komponent Nara- met die |nara-boom, die Acacia tortilis (Wiss 
1973/4 Botanische Mitt 8/9). Daar is ook ’n tekening van die boom. Dit is, 
so se Wiss uitdruklik, nie "n witdoringboom (soos beweer is deur een van 
ons segsliede in TH A t.a.p.) nie. Natuurlik is dit ook nie die onbekende 
Inarabas (Acanthosicyos horrida) nie! Die |naraboom groei op die plaas. 
Die probleem Na(a)- teenoor Nara- bly vir ons nog onopgelos. Die -cha- 
(Nama -xa-) dui hoeveelheid aan. so ongeveer "baie", die am- is Nama vir 
mond, opening (hier: van water), fontein, bepaaldelik deur die -s (fern, 
sing.) aangedui. Dus: |Na(a)- of |Nara- + -cha- + -am- + -s, die “Fontein 
(-am-s) waar baie (-cha-) |narabome staan".

NARAGAS K 2818 CD

Topografiese reeks 1973 vel 2818 Warmbad "Naragas".

“Naragas" is op die plaas "Ramons Drift" en wes van “Ramansdrif". 
sodat dit presies korreleer met Alexander se “Karahas", Hahn en Mossop 
se “Haraxas" en Schultze se “ ||Haragas” , vgl. HARAGAS in TH A** 522. 
Die betekenis is daar aangegee, nl. soos Nama ||haragas = “das Gackel- 
huhn” , die Otis afroides of witvlerkkorhaan. Vir die wisseling van N- en 
H- vgl. TH A* 46 by 5 D 6.

NARAGOAS S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “ !Nara-!goas, die 
Namanaam van Quarries tussen Walvis en Rooibank. Dit beteken letter- 
lik MNarasloot’.”

NARAMAS S 2315 CB

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Naramas” , ook in die vorm op ander

[jNaraxa-ams

kaarte.

Vroeer 'n bron aan die pad binnekant die elmboog van die Kuiseb en oos 
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van die Hope Mine. Dit le in die narravelde, Nama Inara- vir die struik en 
die vrug wat ’n stapelvoedsel vir die inboorlinge van die benedeloop van 
die Kuiseb is. Sy botaniese naam is Acanthosicyos horrida. Die -ma- is ’n 
lokatiewe element (vgl. bv. KAKAMAS). Die fern. sing, -s se hier dat dit 
’n bronnaam is.

NARAMOKP K 2918 BA

Sensuskaart 1891 “Naramoep” . Veillet “Naramoep” , vir plaas en berg.

Dit is die wisseluitspraak van HARAMOEP, alwaar. Naramoep beteken 
“Vratjiesoog”, die Khoekhoense naam waaronder Jonker Afrikaner 
bekend was (Nama |hara- = vratjie, en mub = oog). Moontlik het hy ’n 
tydlank hier sy verblyf gehad, en het die berg-en die omgewing hulle naam 
van horn gekry. Die dentale slag plus h- (|h-) is gehoor as die dentale n-. 
H- en n- wissel mekaar dikwels af, ook in ander omgewings, vgl. TH A* 
46 onder 5 D 6.

NARAMUB kyk HAREMUB, KLEIN HAREMUB 

NARAOB, NARAOBTANAB S 2719 CA

Hahn Th 1879 kaart “ =FNaraob", uitspanning aan die “Gei-lab” . Kiepert 
1893 kaart “ =t=Narraob”. Veillet s.j. kaart “ =t=Naraob, village” en 
“ =FNaraob Tanab, Trigonometrical Station". Sprigade-Moisel 1904 
Kriegsk “Naraob Bge.”

Die naam was daar aan die begin vir 'n werf en waterplek aan die Geinab- 
rivier net wes van die berg wat 'n driehoeksbaken gedra het, minstens tot 
na 1911 (vgl. DSWA-reeks 1911 Blatt 29 Warmbad). Die element -tana-b 
verwys spesifiek na die berg, eers met die stam -tana- [dana-] = kop. ook 
aardrykskundig, dan met die -b van die ml. ekv. wat o.m. bergname 
aandui. Ook die hoofterm Naraob bevat hierdie indeks as uitgang. Die lid 
+  nara- is soos Nama vir “platt, flach" (Kr.-R. 1969 NW 286). die geheel 
dan “Plat(berg)/kop” . Die morfeem -o-(b) val ook weer op, dit kom ook 
nog bv ander name in hierdie omgewing van die Bondelswarts voor. Die 
bergnaam het nie plaasnaam geword nie.

[=t=Naraob]

NARAUB S 2818

Weber F 1873 Quellen “Von TNaraub, so heisst dieser Ort...erreichten 
wir...Witzand”.
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Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ TNara = flach, aub = Quelle, ‘Vlakfon- 
tein’.”

Die vermelding van die punt Witzand, vandag Witsand 2818 DB, distrik 
Karasburg, stel ons in staat om die graadvierkant te bepaal. Eerw. Weber 
was toentertyd van Warmbad. Die Khoekhoense naam het in hierdie om
gewing verdwyn (altans, op die beskikbare kaarte). Die vertaling soos by 
mnr Krenz.

NARDOUS(BERG) K 3224 BB

Verbastering van Nadou(w) tot Nardou-, kyk NADOUW.

+ NARDOUW kyk NUWARIS(KOP) in hierdie deel

NARGUAB S 2717 CB (ou naam van Bobbejaankrans)

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Narguab".

Vandag is dit plaas “Bobbejaankrans” nr 180, aan die Konkiep, oos van 
die bopunt van die Hunsberge, in 'n gebroke gebied. Op die DSWA-reeks 
1910 Blatt 28 Oranjemiindung-Holoog is dit ingeskryf as “Pavianskranz” , 
sy omgewing as “Randberge” . Dit le nog net in die distrik Bethanien. 
Pastor Rust (1960 DNW 47) moderniseer die ou naam Nar(a)guab soos 
volg: “Pavianskluft — |nera-||hoab”. In Kr.-R. 1969 NW 288 word “bob- 
bejaan” in Nama aangegee as “ |nerab, |norab” , volgens die opgawe van 
die naam in die Kriegskarte is gehoor “(|)narab”. Daar is dan ’n ruim 
mate van wisseling in die stamklinker, a/e/o. Ook die -oa- van die volgende 
lettergreep verdonker tot -ua- in -guab, en die ||h- is deur die Blankes 
gehoor as naastenby (||)g-, volgens die skrifbeeld. Die tweede lid is soos 
Nama ]|hoa- = krans, sodat Nerahoa-b (klapsuiers weggelaat) die ou Na- 
r(a)guab is en letterlik beteken “Bobbejaankrans” , op 'n keer “Pavians
kranz”, vertalings van die oorspronklike Khoekhoense naam wat self ver
dwyn het. Die naam vertel wel dat in hierdie landskap bobbejane gehou 
het (of nog hou?). Die ml. ekv. -b verwys na die berg(krans). Vergelyk 
verder TH A** 886.

NARIBIS S 2514 BB

DSWA-reeks 1910 Blatt 23 Liideritzbucht “Naribis” , ook op latere kaarte. 
Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “Dit is !Nari- 

bis; dit is die plek waar hulle goete gesteel het” .

Naribis is ’n waterplekkie regoor St Francisbaai. Die naam herinner aan
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die troosteloosheid van hierdie waaisandduin-landskap toe daar by hierdie 
watertjie gesteel is, die -bi-s se dat dit die naam van ’n plek is, die -s (sing, 
fem.) dat dit ’n waterplek is, en die Inari dat op hierdie plek gesteel is.

[INaribes]

NARIE(KIPPE) K 3017 DD

Kotze GS 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Die Nariekippe 
[die deel -kippe is soos ons dit lees, m.a.w. dit is onseker of ons dit 
korrek ontsyfer het] is 'n Hottentotse naam, om daar so baie narieslaai 
is, en dan pluk hulle dit om te eet. Dit is ’n veldplant” .

Gelee op (of by) die belangrike plaas,Kotzesrus suidelik van Garies. Die 
veldplant het ons nog nie geidentifiseer nie.

+ NARIES K 3018 CA (en waarskynlik ook o.a. NARIEP 3017 DC, 
NARIES 2917 BA e.a.)

Du Toit H 1916 Droogland-agronoom Brandwag 1.10.1916 141 “Baje 
Boere-plase en dorpies dra nog Hotnotname...Naries (kakebeen) en 
Garies (vlei-plek)...”

Ons het Naries 3018 CA reeds bespreek in TH A** 865 waar dieselfde ver
klaring gegee is, by Nama Inari- = “der Kinnbacken” (Kr.-R. 1969 NW 
282). Mnr Du Toit se vroee verklaring bevestig wat reeds gese is, boonop 
maak hy volgens sy formulering die verklaring ook van toepassing op 
ander plekke met die naam Naries. Daarom dat ons horn hier aanhaal, 
sodat by die ander gelyknamige plekke in hierdie buurt daarmee rekening 
gehou kan word. Waarskynlik berus die naam op ’n gelykenis van die 
topografiese geval op 'n kakebeen, of daar is op die plek kakebene gevind, 
bv. van mense of diere.

NARNBEES S 2618 CC

DSWA-reeks 1912 Blatt 25 Keetmanshoop “Narnbees” , ook op ander 
latere kaarte.

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Narnbees is 
maar INarubes. Die Inaruboom is maar dieselfde krieboom wat ons van 
gepraat het...”

Narnbees is plaas nr 129, dit le suidelik van Keetmanshoop, gedeeltelik in
die Lowenriviervallei. Die segsliede, bekend met die plaas, verbind die lid
Narn- met Nama !naru-, die Euclea pseudebenus of swartebbenhoutboom.
Die vraag wat opkom, is of die -rn- nie ’n verkeerde lesing in die akteskan-
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toor was vir -ru- nie, d.w.s. die eerste komponent is eintlik Naru- en nie 
Narn- nie. Dan is die verklaring soos by NARUBIS 2618, die plaas nr 57 
nie ver ooswaarts van Narnbees nie. Swartebbenhoutbome is, soos uit die 
naamgewing blyk, hier volop. Die -bees is soos -bi-s, “fonteinplek”.

NAROB S 2718 DB (Namanaam vir Duurdrift-Nord)

Jansens J 1977 Plaasarbeider op Duurdrift Gesprek "Hierdie plaas, Duur
drift, is mos Nama, ons se |Narob. In Afrikaans is dit Duurdrift, maar 
ons noem horn |Narob".

Bedoel word die plaas Duurdrift-Nord nr 26, aan die pad na Aroab. Op 
hierdie plaas het ons aangedoen, en met vergunning van die eienaar met 
die plaasvolk gesels (op band opgeneem). Ons weet nie of die segsman 
beweer dat |Narob hulle alternatiewe naam vir Duurdrift-Nord is, of dat 
Duurdrift net die vertaling van |Narob is nie. Interessant is dat daar op 
2819 AD 'n plaas Duurdrift-Siid is (nr 78), klaarblyklik in teenstelling met 
Duurdrift-Nord, wat die vermoede wek dat Duurdrift eens op 'n tyd een 
plaas was, maar dan magtig groot. Nou le by hierdie Duurdrift-Siid nr 78 
'n plaas Naros nr 76, grensend aan die Oranjerivier. Dan lyk dit of Duur
drift-Nord en -Slid by die Bondelswarts die naam van Narob/-s gehad het. 
Die betekenis is onseker. kyk egter NAROS 2819 in TH A** 868, die plek, 
oorspronklik ’n fontein, nou plaas nr 76, wat Alexander eksplisiet vertaal 
met “lizard", soos Nama !(n)aro- = bloukopkoggelmander. Indien dit ver
band hou met die Namanaam vir die Duurdrifplase, dan is die suigmede- 
klinker deur mnr Jansens anders aangegee en dan moet die Namanaam 
gehoor word as INarob, nie as |Narob nie. Daar is dus ’n mate van speku- 
lasie as ons die Namanaam vir Duurdrift wil verklaar.

NAROEGASt POORT) K 3323 BB

Opmeting 1967 "Naroegaspoort, ou naam van 'n poort 23 myl [37 km] oos- 
noordoos van Willowmore. Vermoedelik Hottentots, betekenis onbe
kend. Spelling volgens uitspraak, g soos in (Afr.) gas” .

“Naroegas Poort” , plaas nr Wlm. Q. 2-21, kom so voor op Afdelingskaart 
1890. Bergagtige gebied, daarom die belangrikheid van poorte, en met die 
Grootrivier wat hierdeur vloei, ook geleentheid genoeg vir die groei van 

/  / matjiesgoed, in Nama ^jdiaru-, in Ou-Kaaps tarou- (HOTT 381)), in 
wisseluitspraak ook (||)naroe-, en -ga-, soos Nama -xa-, morfeem vir hoe- 
veelheid, soos ‘baie’, die geheel die “Plek waar baie matjiesgoed voor
kom” . Matjies(goed) is ’n bestanddeel van baie plekname, sowel in 
Afrikaans as in Khoekhoens.

618



+ NAROEP K 2818 DC/2918 BA

Agenbag FB 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Naroep bete
ken tier of luiperd” .

Tier of luiperd is in Nama jgarub (Rust 1960 DNW resp. 61 en 39). Met 
inagneming van die bestaanbare variabiliteit van g- en n- (TH A* 46 by 5 
D 4) is die verklaring van mnr Agenbag taalkundig goed. Hierdie Naroep 
is dan plaas Nam. Q. 7-18, distrik Namakwaland, suidoos van Goodhouse, 
naby die ou Ramansdrift. Presies hierdie plek noem L Schultze 1904-5 
ANUK 170 ook. maar hy skryf Naroep in Nama as “ INarub” , d.w.s. met 
’n serebrale schnalz vooraan. Vreemd genoeg verklaar hy hierdie INarub 
nie, hoewel hy die Namanaam anders konsekwent verklaar waar hy die be
tekenis weet. Mens kan net aflei dat hy die betekenis nie van sy bediendes 
kon uitvind nie. Moontlike verklarings van ’n INarub het ons in TH A** 
867 probeer opspoor. Die konsensus is dat INarub in verband met 'n boom 
te bring is soos die swartebbenhoutboom. Hierdie boomsoort was inder- 
daad volop in hierdie streek, trouens, die Namanaam van die Klein-Pellari- 
vier het juis hierop berus, vgl. TH A** 1003. Dit lyk vir ons of prof. 
Schultze se ouer dokumentasie tog die voorkeur verdien. Opvallend dat 
omringende plase hier boomname dra, soos DABENORIS en HOUNIAMS 
alwaar. Op die plaas Naroep le die “Nouroepberge". Dit lyk taamlik seker 
dat Nouroep- en Naroep wisseluitsprake van dieselfde grondwoord moet 
wees en dat die -p van Naroep daarop wys dat die plaasnaam oorspronklik 
op die berg betrekking gehad het. Die -b van die ml. ekv. is 'n aanduiding 
van riviername en ook, soos hier, van bergname.

[ INarub]

+ NAROES K 3017 AD

Agenbag HPM 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Naroes, dit 
is ’n kop met klipbakke en elke winter het die familie daar saamgetrek 
tot tyd en wyl die bokke klaar gelam het. Die woord Naroes is Hotten
tots vir ‘Almal se drinkwater'."

Die naam verskyn nie op die Sensuskaart van 1891 nie, ook nie by Veillet 
nie, wel as plaasnaam op Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3017 Garies, met 
die pad van Hondeklipbaai af na Garies deur die plaas (nr Nam. Q. 6-11). 
Op die ooreenstemmende Topografiese kaart 1973 ontbreek dit weer. Met 
die inligting van mnr Agenbag voor ons lyk dit of die naam ’n ander bete
kenis het as wat in TH A** 868 aangebied is. Oorweging verdien die ver
klaring wat regstreeks aansluit by die klipbakke met water. Met die wisse- 
ling n- en g- na ’n suigklap in gedagte kan gedink word aan 11garu- =
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“tiefe Naturzisternen...vom Regenwasser als Becken in steile exponirte 
Flachen hoherer Felskuppen gehohlt...” (Schultze 1904-5 ANUK 162).

NAROES K 3325 CD

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3324 Port Elizabeth “Naroes” . “Naroes” is 
plaas nr Uit. O-. 1910, gelee aan die suidelike grens van die distrik Ui- 
tenhage. Aangrensend aan Naroes aan die suidekant, maar nou in die 
distrik Port Elizabeth, is die plaas “Rietkuil" nr Uit. Q. 4C-112. Dit lyk 
moontlik dat ons hier ’n toponimiese groep het waarvan die een deel 
Afrikaans en die ander Khoekhoens is. “Naroes” kan soos Nama 
“ |haru-” = “Binse” wees; h en n wissel mekaar geredelik af, vgl. NA- 
ROEGAS naas HARUCHAS en TH A* 46 by 5 D 6. Die slot -s is dan 
die lokatiefmorfeem fern. sing, wat veral bronne, fonteine en, soos hier, 
kuile, aandui. Semanties le “riete” en “matjiesgoed” nie ver uitmekaar 
nie.

[|Harus**]

NAROOGNA K 3020 AD (moontlik ou naam van Brandvlei)

Sensuskaart 1891 “Naroogna C 9 1” en op ander kaarte.

Dit is plaas nr Civ. Q. 9-1 noordwes grensend aan Brandvlei en westelik 
aan Hardevley nr 5350/1918. Op Naroogna is 'n groot pan wat sy eie naam 
aan die groot plaas gegee het. Die lid- -gna is baie duidelik soos Nama 
=bga- = “Vley (ohne Wasser)” (Rust 1960 DNW 70). Die palatale =1= wat 
alveoler geartikuleer kan word, verskyn saam met die -g- as die -n- wat 
ook alveoler geartikuleer word, die +g- is in die spelling van die Blankes 
gerealiseer as -gn-. Dit het ons meermale kon vasstel. Oor die -gna vir 
=bga- betekenende vlei of pan het ons dus geen twyfel nie. Wat is die 
Naroo-? Dit is blykbaar dieselfde woord as Nama ||naru = “brennen”, 
maar dan van pitte of koringkorrels vir koffie (Rust 12, ook Kroenlein 
1889 Wortschatz 242, “Korn oder Kaffee brennen”). So gesien is Na
roogna dan vertaalbaar met ‘Brandvlei’, die naam van die aangrensende ou 
plaas, nou ’n dorpie. Ons kon nog nie met sekerheid vasstel wat die lid 
“Brand-” in die dorpsnaam benoem of bewaar nie. “Vlei (-gna) waar vir 
koffie gebrand (|naru) word” lyk baie eng, maar die ooreenkoms tussen 
Naroogna en Brandvlei, taalkundig gesien, is nouliks blote toeval, veral as 
gelet word op die feit van die simbiose van die Khoekhoense en 
Afrikaanse plekname vir buurgebiede in hierdie orngewing. Ons is oop vir 
korreksie, maar neem voorlopig aan dat Brandvlei die vertaling is van die 
gesellige Naroogna. Op die Topografiese reeks 1974 vel 3020 Sakrivier 
word naas die plaasnaam Naroogna ter onderskeiding ook genoem die pan 
as “Naroognapan” , en daarnaas ’n gehug of opstal “Narogana” , maar die
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vorm op -gana (vir Nama =t=ga- = vlei) berus op 'n latere afwykende uit- 
spraak in die omgang.

NAROUGABIB S 2616 DC

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “Dit is weer 
die tsawieboom, hy is !naru-. Narougabib, dit is die plek van die !naru- 
bome” .

Snewe L 1977 Hoofevangelis Gesprek “Dit moet wees jHaruxabeb, die 
‘Plek van baie biesies’.”

Narougabib is plaas nr 51; dit le suidoos van Aus waar die Bruinmense 
ondervra was. Interessant dat eerw. Snewe die eerste lid verstaan as |haru- 
= matjiesgoed, biesies, die tweede gedeelte as bestaande uit -xa-, hoeveel- 
heidsmorfeem (= baie), en lokatiewe morfeem -be-, maar die span van 
mnr Frederick verklaar die eerste lid direk as — Inaru- = Euclea pseudebe- 
nus, die swartebbenhoutboom, plus chabi-b = plek, ook gespel -chabi-, 
laasgenoemde dus as een woord. Die wisseling -n- en -h- (!na- teenoor |ha-) 
is baie frekwent (vgl. 5 D 6 in TH A* 46), en die -gabib kan op albei ma- 
niere opgevat word. vgl. vir -gabi- as een woord o.a. HEIRACHABIS. Ons 
meen die kans is groot dat mnr Frederick en sy span gelyk kan he: hulle is 
van Aus en ken die plaas daar naby Aus.

[INaruxabeb]

+ NARUBIS S 2215 BA

Dit gaan hier oor plaas nr 67, dist. Karibib, suidoos van Usakos. In TH 
A** 871 is ’n aantal moontlike verklarings genoem. Op topografiese 
gronde meen ons dat nie een van die verklarings die juiste is nie. Narubis 
is ’n langwerpige plaas. Oorkant sy oosgrens en op Navachab is die naam 
“Tsabichas” ingeskryf. Aan die weste word Narubis begrens deur “Naob” 
en aan sy westekant is “Tsawisis" nr 16, wat aan die suidooste deur “Tsa- 
wisis Suid” nr 95 begrens word. Die Tsawisis het ons in TH A** 1054 in 
verband gebring met die tsawi-s of swartebbenhout, die Euclea pseudebe- 
nus. Met die variabiliteit van -b- en -w- (vgl. TH A* 43 by 5 B 1) is dit 
heel moontlik dat die naam Tsabichas hierbo genoem ook met die boom- 
soort in verbinding staan; so het ons dit ook in TH A** 1042 verklaar. ’n 
Ander Namanaam vir die Euclea pseudebenus is Inaru-, vgl. Kr.-R. 1969 
NW 282 en NARUBIS 2618 in TH A** 871. Topografies en taalkundig lyk 
dit dan asof hierdie Narubis, nr 67 op 2215 BA, op dieselfde manier ver
klaar moet word, nl. as “Swartebbenhoutfontein” , soos Nama Inaru- plus 
die lokatiefformans -be-s, die slot -s, fern, sing., gewoon by (ronderige) 
waterplekke.

Krenz FK 1979 Boer wat die voorgaande gelees het, skryf egter hierby:
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“Meiner Einsicht heisst Narubis: 'Wo man eine andre Richtung nam\ ‘Wo 
man' drehteY’

[INarubes**]

+ NARUBIS S 2719 AA

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Daar is twee 
Narubisse hier. die een is mnr Kosie Theron s'n. die ander is nou die 
plaas van mnr Van Staden. Altwee beteken maar die 'Plek van die !na- 
rubomeY’

Die span verwys na plaas 2618 DC nr 57, en na die plaas onder bespre- 
king. nl. na nr 78 op 2719 AA. In TH A** 871 is by laasgenoemde gese 
dat die naam kan beteken “Biesiesfontein” (grondwoord |haru-) of “Eben- 
holzquelle” (grondwoord !naru- vir die Euclea pseudebenus). Ons meen 
dat die eersgemelde vermoede nou moet verval. Oor ligging ens. kyk TH 
t.a.p.

[INarubes]

NARUDAS S 2718 BD

Koper T 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek “Daardie 
naam is nie reg hierso nie, dit moet wees INurudas. Dit is soos die kind 
homself op hande en boude aanskuif, dit beteken ‘Aanskuif’.”

Dit geld hier plaas Narudas nr 268 aan die oostelike hang van die Groot 
Karasberge, gelee ten noorde van Duurdrift, die plaas waar ons segsliede 
ondervra is. Die plaas is aan hulle goed bekend. Ons kom hierdie plek se 
naam nie op ou kaarte tee nie. Ons oudste optekening is op die DSWA- 
reeks 1911 Blatt 29 Warmbad, en dan is dit ingeskryf as “Narudas N(ord)” 
en “]Sarudas S(iid)” , en daarop "n driehoeksbaken "Narudas", dus telkens 
met eerste sillabe as Na-, nie Nu- nie. Ons segsliede ken dit in die wande- 
ling as N-u-rudas en verbind dit vir die betekenis met !nuru = “auf dem 
Gesass iiber den Boden rutschen" (Kr.-R. 1969 NW 305). bv. deur van ’n 
wal of ’n skuinste af te gly. Die -da-s se dat dit die naam van ’n plek is, die 
-s bepaaldelik dat die plek ’n bron/fontein is.

[INarudasj

NARUTSAUB S 2115 AD

Opmeting SWA s.j. “Narutsaub. Nedersetting, ong. 55 m [88 km] wes van 
Omaruru” .

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Narutsaub = Inarus, Schwarzebenholz- 
baum; tsaub ist puts”
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Narutsaub le wes van die sendingpos Okombahe. Dit is een van die baie 
-tsaub-name aan die Omarururivier. Tsau- dui 'n puts aan, mensgegrawe. 
Die Naru- is wel soos by mnr Krenz.

NASTOM S 2616 DC

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “Fly is =t=Nas- 
tom. ‘Droekeel’, meen dit, =t=nasadom.”

Snewe L 1977 Hoofevangelis Gesprek “ +  Nastom. Miskien was daar in 
daardie kloof nie water nie. =FNastom, droog, T=nas is droe. ‘Droe 
rivier of kloof.”

Nastom is blykbaar ’n jong plaasnaam. Fly het ’n ongewone, vreemde 
vorm, soos ’n wysvinger wat gebuig is na binne. Dit is die naam van plaas 
nr 44, suidoos van Aus. Nastom le teenoor die Huib-Hochplateau. Dit 
voeg ons by met die oog op die kloof wat hierbo genoem is. Die nodige is 
deur ons segsliede vermeld, maar vir die verband word genoem dat keel 
(in Nama dommi, vgl. Rust 1960 DNW 34, in die pleknaam -tom(-)), ook 
as beeld in plekname voorkom, bv. vir rivier as afvoerkanaal vgl. o.a. 
URIDOM(I) in TH A** 1090, en hierbo vir kloof.

[=t=Nasadoms]

[NATBOUD] kyk AGOMEB

NAUDOMP K 2816 BB (ou naam van Sendelingsdrif)

Sensuskaart 1891 “t’Naudomp or Zendelings or Missionary Drift” .

Dit is tot hiertoe die enigste optekening wat ons van hierdie Khoekhoense 
naam gemaak het vir Send(e)lingsdrif(t), in verskeie spellingvariante, en 
verder ook genoem "Bethany Drift” (vgl. Mossop 1935 VRV 15 kaart 
agterin). Daar was op hierdie plek meer as een deurgang oor die rivier. 
Sendelingsdrif word tot vandag toe nog op minstens twee plekke gesitueer, 
vgl. o.a. Topografiese reeks 1:50 000 1972 vel 2816 BB Sendelingsdrif. Dit 
was die kortpad na Bethanien en Liideritzbucht (Angra Pequena), anders 
moes hulle oor Ramans- of Kompanjiesdrif gaan. Aan die Suidweskant van 
Sendelingsdrif was ’n afsetting modder en sand. Ons het geen aanduiding 
van die betekenis van die naam nie, maar ag dit moontlik dat die lid 
t’Nau- kan wees soos Nama !nawu = “Abktirzungsweg einschlagen” (Kr.- 
R. 1969 NW 284), en die -dom- soos Nami dommi = keel, deurgang, met 
die -p as lokatiefindeks. Ongeveer “Kortpaddrif, -deurgang”. Hoe ook al, 
ons wou die dokumentasie van die naam graag bewaar.

623



624



NAUDUS S 2516

Topografiese reeks 1971 vel 2516 Gibeon “Naudus".

“Naudus" is n nie-standhoudende rivier wat van oos na wes oor die plaas 
“Naudaus" loop. Ons vermoed dat Naudus dan 'n “foutiewe" opgawe van 
Naudaus kan wees. In TH A** 876 het ons NAUDAUS verbind met Nama 
!nau- = “(rooi)oker" + -dao-s = “poort", ons het ook daar genoem dat 
daar oortuigende topografiese steun vir die verklaring is. Die genoemde 
Topografiese kaart bevestig ons vermoede. Naudaus word aan sy noord- 
oostekant begrens deur “Rooiberg Sud” nr 77 wat aan sy noordekant deur 
“Rooiberg” nr 83 begrens word. Die “Rooiberg” waarop driehoeksbaken 
op hoogte 1838 m is, le gedeeltelik op die drie genoemde plase. Naudaus 
le in die wye poort tussen die Rooiberg in die noorde en Facherberg en 
Tafelberg in die suide.

NAUGUSHAIS

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ =bNaugushais = ’n plek 
op Tsumispark nr 422. Dit beteken 'Boom waar mekaar geslaan is'. (J. 
Boois)” .

Die bestanddele van die pleknaam is =Fnau = “schlagen" (Kr.-R. 1969 
NW 301 s.v. =Fnou), plus -gu- wat n terugwerkende funksie het, plus hai- 
= “der Baum" (Kr.-R. 176 s.v. heib). Mnr J. Boois is die informant van 
die alternatiewe naam en van die betekenis.

[TNaugushais]

NAUNAS, NAUNAS(KUPPE) S 2219 DB

DSWA-reeks 1910 Blatt 17 Gobabis “Naunas", bron aan pad, op later 
kaarte ook van plaas en kop.

Marais JS 1973 Boer Vraelys “Naunus is 'n Hererowoord. Dit is n naam 
wat iets met 'n pan te doen het".

Binding K 1977 Boer Gesprek “Die naam kom van nouns, 'n meerjarige 
harde neut...”

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek 
“ ^N au +  nas. Dit is mos slaan maar as dit by die grens is, dan is dit 
mos dans. Die Tswanas is lief om daardie dans te maak. +  Nau=Fnas is 
hande klap en voete teen mekaax stamp by die dans, voete klap by die 
dans".

Krenz FK 1979 Boer Aantekening “Naun = Pilz (essbar); 11naun = Erd- 
nuss (essbar); Tnau = klappen, Hande klatschen, und +  nas = Tanz
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(hei alien Tanzen wird der Rhytmus durch das Handeklappen diri- 
giert)” .

Die plaas, nr 359, le aan die grens met Botswana, suidoostelik van Goba
bis af. Die vraag is klaarblyklik nog oop; ons is egter onder die indruk van 
mnr Binding se verklaring. Hy het vir ons die neutsoort getoon en meege- 
deel dat sy Hereronaam ombirihona is. In hierdie wereld het hy groot 
geword. Ons kon die neut nog nie botanies identifiseer nie.

NAUP (AUB) S 2819 AD

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Naup (Aub)” . DSWA-reeks 1911 Blatt 29 
Warmbad “Naup”.

Naup le aan die Hamrivier tussen Ondermatje nr 75 en Duurdrift (Slid) nr 
78. Dit was ’n plek waar vroeer altyd water te kry was. Dit korreleer met 
“Klipfontein” op Ondermatje maar het op die toeganklike kaarte as naam 
verdwyn. Daar kan beweer word dat “Klipfontein” ’n (gedeeltelike) verta
ling van Naup is. “Klip” is in Nama o.a. lhaub (Rust 1960 DNW 35) wat 
met die wisseling H-/N- die vorm Naub kan gee. “Fontein" is in Nama |au-, 
en die N- kan die realisasie van die dentale slag wees, wat albei vorme 
gee, |Au- sowel as Nau-, met die -p ( -b) van die ml. ekv. as die indeks 
van die lopende (en deur sy stroming langerige) fontein. Omdat dit fone- 
ties en topografies bevredig, wil ons voorlopig daarmee volstaan. [Die 
woord “voorlopig” het betrekking op die moontlikheid dat die enigsins 
ongewone plaasnaam “Ondermatje” eintlik maar ’n vroee vertaling mag 
wees van hierdie belangrike standhoudende waterplek Naup wat op die 
plaas gelee is. ’n Ondermat of voetmat is in Nama vandag +  goa-b, vgl. 
Rust 1960 DNW 41). G- en n- wissel mekaar inderdaad af, vgl. bv. NAR- 
RIES/G ARIES, en -oa- het as bestaanbare variasie -au- en -ou-. Omdat so 
’n verklaring vir ons nog geforseerd lyk, hoop ons op meer opklarende 
feite. ]

NAUS S 2516 CD

Frederick C en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “Naus, dit is 
IHaos. !Haos is ’n klip, ’n ronde klip, amper soos ’n berg” .

Cyriax AT 1978 Farmer Questionnaire “Water on the stones” .

Die naam van hierdie plaas nr 27, noordwestelik van Helmeringhausen, 
kom al in die Kriegskarte van Sprigade-Moisel 1904 voor as die naam van 
’n bron aan die pad. Dit moet nie verwar word met 'n ander Naus 2517 
BC nie (nog nie deur ons bespreek nie!) Die uitgang -s (fern, sing.) dui al 
aan dat dit ’n fonteinnaam kon gewees het. Die mense van Aus ken die
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plek en spreek dit uit met 'n serebrale slag. Die moontlikhede van die 
grondwoord !nau- (normale wisselvorm !nou-) word deur dr Dove behan- 
del in TH A** 873, en volgens ons segsliede (hierbo aangehaal) stem dit 
die beste ooreen met Dove se “ !nau = charakteristisch durch grosse Fels- 
blocke” . Die plaas le in die berg met een spits 1978 meter hoog (SWA- 
reeks 1971 vel 2516 Gibeon).

NAUTSIS S 2819 CA

Topografiese reeks 1973 vel 2818 Warmbad “Nautsis” .

“Nautsis” is plaas nr 92, distrik Karasburg. Daarop is die “Rooiberg” , en 
die “Rooimondrivier” vloei in suidoostelike rigting oor die plaas. Nautsis 
word aan sy suidekant begrens deur die plase “Keimas” nr 99 en “Keintas- 
mund" nr 98. Die lid Kei- in hierdie twee name het ons in TH A** 683- 
684 in verband gebring met Nama |ae- = “vuur” , oordragtelik “rooi” . Op 
Keimasmund is nog “Rooimond se Berge”. Dis dan opvallend hoeveel 
name hier voorkom met die lid rooi-. Nautsis behoort geografies tot die
selfde naamgroep. Indien die “rooi” op die gesteldheid van die bodem 
slaan, is die lid Nau- van Nautsis dalk soos Nama !nou- [!nau-] = “der rote 
Ocker" (Kr.-R. 1969 NW 300). Dan is daar sowel ’n semantiese as ’n geo- 
grafiese verband tussen die verskillende name van hierdie toponimiese 
groep. Die tweede lid van Nautsis, nl. -tsi-, is dan die lokatiefmorfeem. die 
slot -s fern. sing, dui veral ’n waterplek soos ’n bron of fontein aan, sodat 
die beginpunt van die naam moontlik die fontein noordoos van die opstal 
was. “Rooiokerfontein” .

NAUTU K 3327 AC by uitmonding (alternatiewe ou naam vir Kaprivier, 
kyk ook daar)

Sparrman A 1779 Mappa Geographica “Nautu”, oorgeneem o.a. deur Le 
Vaillant en Burchell, en ook so op die kaart by Paterson.

Forbes V 1965 PTSA 88 [Wm Paterson oornag by Now Tu of Now Tio, 
later Noutoe, kyk NOUTOE.] “It is not to be confused with Nautu, 
Kaap or Kap River mapped by Sparrman and by Burchell, a stream 
from the N.W. joining the Great Fish River near its mouth...” 

Skead CJ 1978 Brief “Nautu, said to be a synonym for the Kaprivier which 
flows across the northeastern part of 3athurst district and joins the 
Great Fish River a few kilometres up from the mouth...It so happens 
that the upper reaches of the Kaprivier pass through the well-known 
clay ground at Claypits, the name of the farm also known as Chert- 
sey...This is the red clay used by the Xhosas for generations as a cos-
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metic and as part of the dye for their blankets. Claypits was a source of 
contention during the Kaffir wars and is famous for that alone..." In 'n 
ander nota: “According to Nienaber & Raper Noutoe may mean Ochre 
Soil, and this seems a splendid possibility...can Nautu have a similar 
meaning?”

Sparrman en die ander random daardie tyd teken die naam Nautu in vir ’n 
riviertjie wat kort is. veel korter as die Kap. maar daar is geen twyfel dat 
dit dieselfde rivier is as die huidige Kaprivier nie: die rigting van die Nautu 
van noord na suid aan die westelike kant van die Visrivier, parallel daar- 
aan. en die uitmonding van die Nautu in die Visrivier "n endjie noord van 
waar die Visrivier in die oseaan uitwater, bewys dat die Nautu die ou 
naam van die Kaprivier is. En hierdie Kap loop deur ’n gebied wat ryk is 
aan okergrond, met aan sy boloop die beroentde plaas Clay Pits nr Aly. Q. 
4-34 (tans Chertsy). Skead maak ons opmerksaam op "n artikel van dr Eily 
Gledhill in die Annals of the Grahamstown Historical Society 7 (2) 48-51, 
en daaruit ’n aanhalinkie oor die “Clay Pits Farm": “A short walk from 
the homestead” bring ons by die kleigate. “The ‘clay' in the form of soft 
shale-like segments was examined and colours ranging from dark red to 
yellow and white were noted..."

Dat 'n kleisoort wat so "n belangrike plek in die lewe van die inwoners 
ingeneem het as wat die okersteen ingeneem het in die lewe van die 
Khoekhoen en later van die Xhosamense, in die plekbenoeming sal uit- 
slaan, lyk nie vreemd nie. Okersteen is in Nama !nou- [!nau-] = “der rote 
Ocker" (Kr.-R. 1969 NW 300), wat die eerste lid is van die naam Nau-. 
Die tweede lid, die -tu-. is dalk, soos Nama |u- wat in die eerste plek bete
ken “das Haar” , maar ook beteken “die Farbe" (Kr.-R. 368), die geheel 
dus “okerkleur(grond)". Die dentale | word dan gerealiseer in die dentale 
t- van die lid -tu. Die tweede lid word as 'n waarskynlikheid verklaar. Die 
Nautu as riviernaam is dus dieselfde as die NOUTOE wat in TH A* 916- 
917 bespreek is, ’n plek op K 3326 AD, noordwestelik van Grahamstad. 
Dit is juis hierdie bodemgesteldheid wat die geologiese laag bokant die 
Dwyka-serie sy naam van Ecca-serie gegee het. Ons meen dat mnr Skead 
gelyk gehad het om die verband met die rooi-okergrond vir die naam 
Nautu te le. Taalkundig en aardkundig klop dit oortuigend wat die eerste 
komponent betref. Dit kom ook uit aan party name wat Blankes gegee het 
soos “Red Hill" (kaart van Henry Hall 1856) waarlangs die Kaprivier oos- 
telik verbystroom. Op die heuwel is driehoeksbaken nr 423. Die rivier het 
dan twee name in Khoekhoens. Die een naam is die ou Nautu wat in on- 
bruik geraak het en afkomstig is van die rooi-okergrond waardeur sy 
stroomgebied gaan, die ander naam is Kaprivier, afkomstig van die riete 
aan sy onderloop. Die Xhosanaam van die rivier is iNgxaxa, mededeling 
van Skead.
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+ NAVACHAB S 2115 DC/2215 BB

In TH A** 881-882 het ons, op grand van die verskeidenheid van verkla- 
rings wat aan ons voorgele is t.o.v. die naam Navachab, die vraag na die 
betekenis moes ooplaat. Deur ons “verroeste sleutel” te gebruik, d.w.s. 
deur pleknaamgroepe te bestudeer, kry ons nou topografiese steun vir ’n 
verklaring wat nie toe aan ons voorgele is nie. Navachab le ten noorde van 
en grens aan Abbabis wat ons verklaar het as “Rooiplek” , soos Nama 
|awa-, |aba- = “rooi" + die lokatiefmorfeem -bi-s, vgl. + ABBABIS. In 
die suidwestelike hoek van Navachab is die “Rooiberg". Oorkant sy 
noordoostelike grens is 'n ander “Rooiberg” . Op die plaas "Neu Schwa- 
ben”, suidoos van Navachab, is “Roteberg”. Dan lyk dit asof Navachab op 
topografiese sowel as taalkundige grande in verband gebring kan word met 
Nama |awa- = “rooi” (Rust 1960 DNW 50), nl. wat sy eerste lid, Nava-, 
betref. Vgl. TH A* 46 by 5 D 7 vir Na- naas a-. Die tweede lid van die 
naam, nl. -cha-b, is miskien soos Nama -xa-, die formans wat veelvuldig- 
heid aandui. Dje slot -b is die lokatiefmorfeem masc. sing., wat gewoonlik 
ook vir ’n bergnaam gebruik word en wat hier waarskynlik die beginpunt 
is. Die kleur verwys hier na die indruk wat die berg op grand van sy ver- 
toning maak. Die interessante is dan dat twee berge Afrikaanse name het, 
en twee plase Namaname, wat almal dieselfde beteken, en dat die twee 
Namaname verskil ten opsigte van die insetklank, die sogenoemde anlaut. 
In die een geval word die dentale tongslag net weggelaat (Abbabis), in die 
ander geval word die dentale slag konsonanties gerealiseer as die dentale 
-n (Navachab). Hierdie verklaring beskou ons as die juiste, sodat dit in sy 
konklusie die bespreking aanvul wat gegee is in TH A** 880-1.

[| Awaxab]

NAWAOS kyk NABAOS

NAWEHUB S 1714-1718, 1814-1818 (Khoekhoense naam vir Ovamboland)

Kroenlein 1889 Wortschatz 238, in voorbeeldsin “ ...|Nawe-!hub...(nach)- 
Ovamboland...”

Aldaar word aangegee “ |Nawes, Stammesname der Ovambo” , en vir die 
samestelling kom as komponent nog by !hu-b = “das Land” (op bl. 181).

[|Nawe!hub*]

NEIAOB S 2115 kyk ook NEIKAUB en NAINAUB

Koehler O 1959 Omaruru 44 “Most of the Herero were at...|Uikrenz...one 
at !Nei!aob” .
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Soos Nama !nai- = kameel, ook kameelperd, en !au-, ook (soos hier) !ao- 
= nek. die geheel “Kameelnek". Die plek is ook bekend as Nainaub/Nei- 
naub, met ’n -n- na die eerste lid as oorgangsklank na die tweede lid, en 
nog verder is dit bekend as Neikaub, met 'n gevelariseerde vorm vir die 
“nek” , d.i. met !kau- in stede van die gewone norm van tans, t.w. !au- 
(!ao-). Vir die motivering van die naam kyk die twee benoemde inskry- 
wings onder wisselvorme. Die ml. ekv. -b lokativeer (hier) die rots.

[INailaob]

NEIGAB S 2014 DD

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 54. “ +  NEI- +  GAB 2014 DD. eine 
Werft am Ugab in der Nahe des Brandberges. Wo Tauben ( +  neis) in 
ein Felsloch hineinfliegen (4=ga), in dem es Wasser gibt."

Ons vind hierdie naam uit Pater Zaby se lys nie op ou kaarte terug nie. 
Nama =1= nai- = “die Turteltaube" (Kr.R. 1969 NW 289), en Tga- = “das 
Grabwasserloch...” (Kr.-R. 97).

NEIKHOES S 2215 BB

DSWA-reeks 1911 Blatt 15 Swakopmund “Neikhoes” , ’n “Farm”.
Du Raan RA 1977 Dorpsingenieur Gesprek “Neikhoes, dit is die Inaib of 

kameel, en die plek beteken die 'Kameel se nek'. Hulle het op daardie 
plek 'n kameel doodgemaak en sy nek afgesny en gebraai” .

Hierdie Neikhoes le suidoostelik van Usakos. Dit is nou n kleinerige 
plasie nr 74, en deur horn loop die “Neikhoisrivier” (SWA-reeks 1965 vel 
Walvisbaai) wat dieselfde naam het. In dieselfde bergkompleks le die “Ka- 
meelberg” wes van Neikhoes. Die lid Nei- is sonder meer duidelik, en is 
soos Nama !nae-= kameel, by oordrag ook kameelperd. Die -khoe- is wel 
n ouer vorm, dit bevat die velere inset, die kh-, wat Nama nie meer vir 

die begrip “nek" het nie. In Nama is “nek” vandag !au- (Rust 1960 DNW 
44). In Ou-Kaaps het “nek" nog die velaar, bv. in die lomp spelling van 
quao, opgeteken van 1691 af (HOTT 399-400). Ook Kora ken die vorm 
Ikx'aub vir “nek”. Die uitgang -s van die fern. sing, dui hier moontlik aan 
dat die naam vroeer op 'n fontein daar betrek was. “Kameelperdnekfon- 
tein".

NEINNABAABEEPS(BERG), -(RIVIER) kyk NABABIEPS) BERGE), 
-(RIVIER)
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+ NEINS S 1916 CD (NEINS-(OOS) en NEINS-(WES))

Luiperth D 1977 Hoofraadslid Gesprek “Neins-Oos, dis tog die plaas van 
mnr Immelmann, en Neins-Wes is die plaas van mnr Alberts. Dis nie 
Nama nie. Neins is nie Nama nie. Dis Boesmantaal en beteken Klip- 
wande” .

Alberts PPH 1977 Boer Gesprek “Dis Bergboesmantaal. Neins beteken 
rotswande, klipwande” [kyk verder NEINS-(WEST) vir die res van die 
aanhaling.)

Die pleknaam is reeds in TH A** 884-885 behandel. Bostaande is aanvul- 
ling daarby.

NEINS-(WEST) S 1916 CD (deel daarvan heet nou Sitrusdal)

Alberts PPH 1977 Boer Gesprek “Neins, dit is sulke groot berge. Hulle is 
hierso op die Otavipad. Toe die plase uitgedeel is, toe was dit Neins- 
Wes en Neins-Oos, want Neins-Oos het dieselfde berg as Neins-Wes. 
Dis twee berge wat eenders lyk. Hulle het sulke rotswande waar mense 
vroeer jare weggekruip het. Dit is Bergboesmantaal. Neins beteken rots
wande. Neins is hierdie groot klippe wat so le, grotwande, klipwande. 
Die plaas Neins-Wes is later verdeel tussen twee broers. Ek het een deel 
en my ander broer het die noordelike deel gekry. Toe noem hy sy plek 
Sitrusdal. Dit is plaas nommer 723".

Krenz FK 1979 Boer Aantekening “ TNeiin = Riffe (Gestein)".

NEITIDOM S 2014 DB (nou Dagbreek vir noordelike helfte, en Langberg 
vir suidelike deel)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1 j 51 “Dagbreek nr 497. [Von altersher 
unter den Dama bekannt als] |Neiti-dom. |Neis ist ein Baum mit essba- 
ren Friichten...Dom diirfte wohl dommi sein. Flusslauf” . En op bl. 52 
“Langberg nr 497: |Neite-dom. Derselbe Name wie bei Dagbreek. 
Beide Farmen gehorten friiher zusammen” .

Dagbreek, plaas nr 495 (nie nr 497 nie, 497 is vir Langberg, blykens SWA- 
reeks 1971 vel 2014 Fransfontein) le suidwestelik van Khorixas, hoofstad 
van Damaraland, en suid van Huabrivier. Dit lyk na 'n wisselnaam van 
NEITIGAMS, ’n waterplek aan die Huab. vgl. TH A** 886, maar daar 
word die eerste deel deur mnr Krenz verklaar as !nei(ti)- [Inai(-di-)] vir 
“kameelperde” , nie as die naam van ’n boomsoort |nai- nie, soos hier. 
Dommi = “Kehle" (Rust 1960 DNW 34), oordragtelik ook afvoerkanaal, 
ook lopie/rivier.
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NERANAISIB S 2616 BA (ou naam van Nabibis)

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “Nabibis. Hy 
was eers |Nera-!naisib, ‘Bobbejaankameel'.”

Nabibis, plaas nr 30, distrik Liideritz en 42 km suidwes van Helmeringhau- 
sen, is bespreek in TH A** 833 en verklaar as “Plek waar die weerlig 
slaan” . Nou kry ons hier ’n ander naam vir die plek. na bewering die 
oudste naam, saamgestel uit !nai- = kameel(perd), en as eerste lid uit 
|nera- = bobbejaan, met die lokatiefmorfeem -si-b daarby. Wat die same- 
stelling “bobbejaankameel” wil weergee, is seker iets ongewoons. Mnr 
Krenz 1979 Boer Aantekening stel voor: “ |Nerab = Pavian, Inaisib = Ge- 
burtsort, !nai = geboren werden, sib: Ortschaft” .

[|Nera!naiseb]

NEUMASIS(KOPPJES) S 2214 BB/2215 AA (ou naam van Hakskeen)

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Neumasis Koppjes” .

Die hipsometriese tinte op die SWA-reeks 1965 vel Walvisbaai veraanskou- 
lik die klimmende hoogtes van die landskap wat die Kriegskarte aangee as 
die Neumasiskoppies. Op plekke bereik dit die hoogte van 1800 meter, bv. 
by albei Spitzkoppe. Op die toeganklike kaarte kom Neumasis nie meer 
hier voor nie. Hy korreleer egter met o.a. Hakskeen, plaas nr 89, en sy 
omgewing. Nou is “hakskeen” ’n woord wat reeds vroeg in Ou-Kaaps op
geteken is, nl. in 1655 (HOTT 296). In Nama heet dit tans !noa-s, in Kora 
was dit !noa-m (Waras, kyk HOTT t.a.p.). In Collectancea beweer 
dr Th Hahn (1901) dat Kora ouer is as Nama, o.m. op grond van die ekv. 
ml. op -m in Kora i.p.v. op die -b van Nama. Volgens Hahn is Nama- 
vorme soos !noa- ’n ontwikkeling uit *!noma-, vgl. Collectanea 38, 52, 63, 
ens. Ons ag dit moontlik dat die Neuma- van die genoemde plek gelyk te 
stel is met so ’n *!noma- wat “hakskeen” beteken, d.w.s. ons meen dat die 
plaas Hakskeen van vandag ’n naam het wat uit Khoekhoens vertaal is. 
Topografies en taalkundig klop die feite met mekaar. Die -si- is 'n loka- 
tiewe element, die -s van die fern. sing, se wel dat die beginpunt ’n fontein 
of 'n nedersetting kon gewees het. Moontlik vertel die naam dat iets topo
grafies daarlangs die vorm van "n hakskeen het en dat die naam vanwee 
die ooreenkoms gegee is en op ’n vergelyking berus.

NEURAS S 2416 AC (kyk ook HOERAS in TH A** 559

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Heuras” ; dieselfde 1912 kaart “Neuras” . 
DSWA-reeks 1910 Blatt 20 Maltahohe “Neuras” , ook so in latere 
kaarte.
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Olsen JWO 1974 Opsigter Gesprek “Daar staan vreeslik baie van hierdie 
tsawiebome... Bo is hulle aanmekaar gegroei. Onder kan jy deurloop, 
kan jy in die skaduwee loop. Dit is soos n kombers wat oor die warm 
grond getrek is...”

Pieter HN 1977 Sersant Gesprek “Hulle noem horn ||Hoeras. Maar ek 
weet nie wat dit beteken nie” .

Die oudste optekeninge waaroor ons beskik, is |Hoeras, bv. 1876 by Kreft, 
1885 by kapt. Hendrik Witbooi, vgl. TH A** 559 s.v. HOERAS. Hierdie 
uitspraak hou tot vandag toe stand, ook met dieselfde laterale suigklap. 
Soos vir hierdie Neuras, so ook vir die ander Neuras, plaas nr 330 op 2317 
AC, geld die opmerking dat ons aangaande die betekenis volkome in die 
duister verkeer. Die wisseling van die N- en die H- in die skrifbeeld van 
die plaasname het ons dikwels teegekom in ander name en in ander 
woorde waar die anlaut deur 'n suigklap voorafgegaan is, by wyse van 
spreke, vgl. ook TH A* 5 D 6 bl. 46.

[||Hoeras*]

[NEUSBERG] kyk KOEKOEB 

[NEUSEIEAND] kyk KOEKOEB

NGAGHNAIS K 2816 DA (ou naam van Jam Pan)

Opmeting 1950 Vraelys, en uit begeleidende brief van die Algemene Be- 
stuurder (De Wet CA) van die alluviate staatsdelwerye: “ ...die teens- 
woordige Jam Pan was onder die Namavolk bekend as Ngaghnais wat, 
sover vasgestel kan word, beteken ‘Plek waar ganse bymekaarkom'. Om 
die woord uit te spreek is uiters moeilik, maar die fonetiese spelling sou 
min of meer wees ‘Nagaais’. Die 'na' moet met die tong teen die verhe- 
melte uitgespreek word...Dit word vermoed dat Jam Pan jare der jare 
gelede ’n fluitjiesrietvlei was waar baie ganse gekom het...”

Op die sensuskaart 1891 word die pan nie aangedui nie. Die hoofpad van 
Port Nolloth na Alexanderbaai loop deur die pan. Vir ons is die feit van 
belang dat hierdie groot pan 'n Khoekhoense naam gehad het wat in 1950 
nog gehoor is. Die verklaring soos deur mnr De Wet gegee is, is taalkun
dig nog moeilik waar te maak.

NGUROEBEES K 2817 DD

PNK 1976 “Gurubes. Nama. 53 myl [84 km] noord van Springbok. Spel
ling volgens uitspraak” .
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Op die Topografiese reeks 1974 vel 2816 Alexander Bay verskyn die naam 
wat blykbaar dieselfde is as in die opgawe van twee jaar later (1976) as 
“N’Guroebees” , en op die ooreenstemmende kwartgraadvierkantjie van 
die skaal 50 000, uitgegee in 1970, as “’nGuroebees” . Die N’- en die ’n- 
stel ’n suigklap voor. Die -s van die fern. sing, sal wel ’n waterplek aandui, 
soos ’n fontein, die -bee- is ’n lokatiefsuffiks aan die grondwoord wat hier 
wel sal wees soos Nama ||guru- = “Quarz, Kieselgrund” (Kr.-R. 1969 NW 
143). Die “Gruisfontein” .

[| |Gurubes]

N1AIS S 2216 DD

Alexander JE 1837 EDIA 2 153 “The landscape, besides being beautiful 
from the abundance of trees and pasture, was imposing by reason of the 
picturesque and primitive mountains to the north and east, and placing 
the town of Niais (or very black) as it were in a vast amphitheatre” . 
Kaart "Niais” op ong. 2317 BB.

Hahn Th 1879 kaart “ =t=Ni-||ais” , uitspanning op 23° 4' 16° 58', effens te 
laag. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Niais Bg.”

Hierdie plek het ons gesitueer volgens die Kriegskarte wat tot op sy tyd 
opmeetkundig die betroubaarste gids was. Alexander plaas die dorpie te 
ver ooswaarts, Hahn weer te ver suidwaarts, vergeleke met die Kriegskarte 
wat dit aangee as ’n bron aan die pad na Haris, gelee wes van Bismarckfel- 
sen en suidelik van Haris, d.w.s. aan ’n suidelike elmboog van die Auas- 
berge. In Alexander se tyd was dit ’n dorpie, ’n stat. in Hahn se tyd was 
dit bewoon deur die 11Aixa-1 j ais van Jan Jonker. Alexander vertaal Niais 
met “very black” . Dit slaan op die klipmassa se kleur. In sy Aantekening 
skryf Boois J 1979 Taalassistent: “ =t=Nis is ’n soort swartbruin klip. 11Aes 
beteken hier ’n ‘versameling’.” Die “Plek waar daar baie swartbruin klippe 
le” .

[=t=Ni||aes]

+ NIGRAMOEP K 2917 DA

Du Toit HSD 1916 Droogland-agronoom Brandwag 1.10.1916 141 “Nygra- 
moeb, Blink oge” .

Nieuwoudt JA 1977 Stadsklerk Garies Gesprek “Ek het iemand gehoor se 
dat die naam eintlik beteken ‘Klein Blinkoog’, hierdie geitjie wat teen 
mure sit” .

Cornelissen AK 1977 Geoloog Gesprek “Nigramoep is die eigenlike +Nei- 
garamoep. My pa het gese dit het iets te doen met vlieeholte, dit het 
iets met vliee te doen” .

Kotze JC 1978 Boer en Onderwyser Vraelys per Burger CR Skoolhoof
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“Nigramoep, Namawoord; blykbaar ‘Vlieeholte’. Spottenderwys deur 
Namakwalanders word gese: ‘Een bobbejaan kyk in ander se Nygra- 
moep as hulle die kranse klim’.” [Ongeveer dieselfde in die Vraelys van 
mnr PJ Kotze].

Hierdie verklarings moet gelees word saam met wat opgeneem is in TH 
A** 887-8. Ons moet waarskynlik heelwat waarde heg aan die verklaring 
van “Blinkoog” . In Nama is daar die Tnixana-mu-s = “das Gliihwurm- 
chen (Glanzauge)” (Kr.-R. 1969 NW 290), wat wel nie ’n geitjiesoort is 
nie, soos by mnr Nieuwoudt, maar die gewone gloeiwurmpie (lid van die 
Lampyridae). In albei gevalle is die grondbetekenis die “blinkoog” . Tog 
moet ons daarop wys dat die veel ouer verklarings (vgl. die van dr Hahn) 
die lid -moe-p, Nama -mu-, verbind met die “oog” van 'n fontein, nie met 
die oog van ’n diertjie nie, bv. van ’n geitjie, ’n gloeiwurmpie of (om daar
die verklaring ook hiermee te verbind) van vliee nie. As ons die verklaring 
van “Vlieeholte” hierby betrek, hou ons rekening met die plaaslike tradi- 
sie. Die vraag is blykbaar nog oop. Vir ons weeg op die oomblik die eerste 
loodjies die swaarste, d.w.s. ons meen dat Schultze bv. ook hier ’n goeie 
gids sal wees. Maar wat beteken sy “Wakkeroe” in feite?

NIGUIB S 2314 BC (ou naam van Klipneus)

Hahn Th 1879 kaart “ TNiTGuib” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk "Kipnes 
(Niguib)” , in die “Naragegend” , (ook “Kipnes” op hulle kaart van 
1912). DSWA-reeks 1911 Blatt 19 Kuiseb-Unterlauf “Klippnas” . SWA- 
reeks vel 2314 Kuiseb “Klipneus” .

Hahn gee nog net die oorspronklike Khoekhoense naam vir hierdie plek 
aan die noordelike bank van die benedeloop van die Kuiseb, suid van 
Swartbank. Die Kriegskarte van ’n kwarteeu later noem nog albei, die 
Khoekhoense en die vertaalde Afrikaanse naam, maar Afrikaans nou 
voorop, verhaspel gespel “Kipnes” . 'n Klein tiental jaar later het die in
landse naam van die kaarte verdwyn, en die Afrikaanse vorm verskyn ver- 
beter en verduits as “Klippnas” , vandag “Klipneus” . Die lid -neus is ver
taal uit Nama Tgui- = “die Nase...die Bergnase” (Kr.-R. 1969 NW 149). 
Die eerste lid Ni- moet dan ooreenstem met Klip-. Dit verwys vir party 
ondervraagdes na ’n taai, koppige of halsstarrige klipbank in die rivierwal 
wat ook elders aanleiding was vir die name Swart- en Rooibank hoerop, in 
hierdie geval soos by Nama Tni = “frech sein, im Bosen verharren” (Kr.- 
R. 290), maar ons meen dit is gewoon soos Nama Tni- vir swartbruin (of 
sterk geoksideerde) klip, vgl. NIAIS. Die lid “neus” wys na 'n ooreenkoms 
wat die naamgewende natuurtoneel met die liggaamsdeel oproep, gevorm 
deur die swartbruin klipmassa of die Tni- klip.

[TNiTguib]
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NINEIS S 2316 BB

SWA-reeks 1974 vel 2316 Rehoboth “Nineis".

Dit geld plaas nr 246 aan die Oanobrivier, noordelik van Rehoboth, en 
oostelik van Gamsberg. Gamsberg het sy naam geleen aan "n doringboom- 
soort, die Acacia gansbergensis Schinz, vir die verskil n en m in die name, 
vgl. GAMS(BERG)), beter bekend as die A. hereroensis Engler. Dit is ’n 
tipiese verteenwoordiger van die bergwereld in die rypvry Middellande, 
vgl. Wiss 1973 Botanische Mitt 4. Sy Namanaam is die =t=nini- (Ponnighaus 
1931 Joernaal 6 15). Nineis 246 le in die gebied van die genoemde hakies- 
doringboom, die =t= nini-, wat in die plaasnaam bewaar is, met die uitgang 
-eis = “das Gesicht...die Oberflache” (Kr.-R. 1969 NW 60) (tans gespel - 
ai-s], so ongeveer die “Plek, eintlik die fontein ( -s) waar daar bergdoring- 
bome (=f= nini-) in die vlakte/gelykte (-ei-) staan” . Die ander Afrikaanse 
volksname van die =f= nini-b is haak-en-steek, rooi-. ook withaakdoring 
(Smith 1966 CNSAP 567). Boois J 1979 Taalassistent Aantekening beskou 
die naam Nineis egter as die wisseluitspraak van NIAIS, alwaar, d.w.s. as 
bestaande uit =t= ni- = “swart, harde klippe”, en ||ae(s) = “bymekaar” . 
Die “ Plek waar daar baie =t= ni-klippe bymekaar le".

NOABIES, NOABEES K 2920 CB/CD

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 2920 Kenhardt “Noabies” .

“Noabies” is plaas nr Ken. Q. 8-15, distrik Kenhardt. Op die ooreenstem
mende Topografiese kaart 1974 word die naam aangegee as "Noabees” . 
Die wisseling van -bies en -bees as slotlid by plekname is normaal, dit is 
soos Nama -bi-/-be-, lokatiefmorfeem, plus slot -s fern, sing., wat baie ge
bruik word by name van panne, vleie ens. Net noord van die noordelike 
grens van Noabies is “Duikersvlei” , 'n pan. “Duiker" is in Nama noa-, 
vgl. HOTT 254 s.v. duiker II, dit stem presies ooreen met die eerste lid 
van die naam “Noabies” . Taalkundig en topografies is dit dus duidelik dat 
“Duikersvlei” 'n regstreekse vertaling van Noabies/Noabees is. Die duiker 
het as element al in plekname voorgekom, maar dan in die vorm van doa-, 
vgl. bv. DOACHAS. Ons het hier dan ’n geval waar die n- (in Noabies) en 
die d- (in Doachas) mekaar afwissel. Krenz FK 1979 Boer Aantekening 
skryf hierby dat “in ons streke 'duiker' genoem word ‘doa' of ‘|au’,” wat 
aanvullende inligting verstrek.

NOABIS S 1918 AD

Hartmann 1904 kaart “ |Noabis” . Sprigade-Moisel Kriegsk “Noabis” 'n 
bron, en op later kaarte so gespel.
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Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek 
‘MNoabes. ‘Plek van die hakskeen'.”

Noabis, plaas 279, noordoostelik van Grootfontein en in daardie distrik, le 
aan die teerpad. Dr Elartmann wat ’n oor vir die suigklappe gehad het, 
skryf die bronnaam (in sy tyd was dit nog net ’n bron, soos ook die sing, 
fern, -s laat blyk) ||Naobis, met die laterale schnalz, nie met die serebrale ! 
wat mnr Xaregeb en sy span tot grondslag geneem het nie. Die ouer doku- 
mentasie wil die naam vertaal he as die “Plek (-bi-) waar daar ’n fontein- 
/bron ( -s) was, of nog is, en waarby ’n valstrik (||noa-, vgl. Kr.-R. 1969 
NW 293) gestel was” , ’n naam dus wat met die wildvangs verband hou.

[ 11 Noabes* * ]

NOACHABEB, NOACHABEB(RIVIER), daarnaas NAOCHABEB S 2718 
BC e.a.

Hahn Th 1879 kaart “ INaoxabeb", uitspanning. Veillet s.j. kaart “ INaoxa- 
beb. Village” .

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Naochabeb” . [Op kaarte hierna verander 
Nao- tot Noa-.] DSWA-reeks 1911 Blatt 29 “Noachabeb” , “Alt-Noacha- 
beb”. SWA-reeks 1974 ruitsone 34J “Noachabeb" vir plaas en rivier. 

Rust Fr jnr s.j. Ms Nama-Ortsnamen “Noachabeb: IHaoxabeb (Lage zwi- 
schen den Bergen)” .

Christian M 1974 Drywer Gesprek “Noachabeb is die rotsklippe wat meer 
na plaaskant toe wys, van alle kante af. Die berge het meer gladde 
klippe na die plaaskant toe. Nou sien die plaas van alle kante af net die 
rotsklippe wat so glad afkom van die oorkantste berge. Nou se hulle: 
‘!Noab!noagu\ die gladde klip wat afkom”.

Apriels K 1977 en vier ander Khoekhoen van Aroab Gesprek “ ||Hoaxa- 
beb. ||Hoa is ’n holte, ons kan maar se ’n grot in ’n berg, waar natuur- 
lik diere en so skuil of wegkruip” .

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “ INoachabeb is 
anderkant Goibib. Hy het veel rotse. ’n Bergagtige plek het hulle horn 
genoem. Kyk, ek ken die plek goed. IHaoxabeb is dit. Rots” . 

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ INaoti = Felsblocke” .

Die plaas Noachabeb nr 97 le aan die westelike hang van die Groot Karas- 
berge. Die gelyknamige rivier vloei weswaarts in die Gaabrivier. In die tyd 
van die Kriegskarte was dit ’n belangrike kruispunt van paaie en 'n uit
spanning. Die naam kom nie by Grundemann 1867 voor nie. Van dr Hahn 
se optekening af tot en met die van die Kriegskarte word die stamvokaal 
diftongies gespel as -ao-, daarna as -oa-, ook in die registrasie van die 
plaas en op amptelike kaarte. Waar hy aangegee word, is die suigklap die 
serebrale, behalwe by mnr Apriels. Die wisseling N- en H- is baie gewoon
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na ’n suigklap (vgl. o.a. TH A* 5 D 6 bl. 46). En almal wat ’n betekenis 
aangee, bring dit in verband met ’n rotsomgewing, ook mnr Apriels en sy 
span. Die Karasberge bepaal die rotsagtigheid van die omgewing, vervat in 
die grondwoord !hao-, wisselvorm !nao-, later !noa-. Die -cha- is soos 
Nama -xa- wat hoeveelheid aangee, die -be- is gewone lokatiewe suffiks, 
met die ml. ekv. -b hier wel in eerste instansie vir die rivier. “Plek met 
baie rotsblokke” het blykbaar die “meeste stemme” gekry.

NOAGA K 3324 DA

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3324 Port Elizabeth “Noaga” , “Noaga’s 
Berg” .

“Noaga” , plaas nr Uit. Q. 20-3, dist. Steytlerville is aan die noordelike 
voet van die Groot-Winterhoekberge en oos van die Grootrivier gelee. 
Aan die suidekant van Noaga is “Noaga’s Berg” , plaas nr Uit. Q. 20-15, 
en aan sy suidekant weer “Noaga’s Berg no. 2” , plaas nr Uit. Q. 20-16. 
“Noaga’s Berg” grens aan die westekant aan “Blaauw Koppen” nr Uit. Q. 
16-7 waarop “Bloukoprante” met opmetingsbaken 36 is. Aan die suidekant 
van en aangrensend aan “Blaauw Koppen” is die plaas “Blaauwkop 
Rante” nr Uit. Q. 20-18. Op die ooreenstemmende Topografiese kaart 
1973 is die hele punt van die Groot-Winterhoekberge wes van die Grootri
vier. 'n afstand van ongeveer 15 km, opgeteken as “Bloukoprante” . Dit 
kom ons voor dat ons hier weer te make het met n naamkerngroep 
waarby die Khoekhoense en die Nederlandse (en Afrikaanse) name topo- 
grafies en taalkundig met mekaar verband hou. “Blou” is in Nama 
“ =t=hoa” wat met die wisseling van h en n (vgl. TH A* 46 by 5 D 6) allofo- 
neer met “ =t=noa” , trouens in Ou-Kaaps is “blau” opgeteken as “ !noa” 
(HOTT 475) wat presies korreleer met die eerste lid van die Khoekhoense 
naam “Noaga” . Ons meen dan dat "Blou(koprante ens)” 'n vertaling is uit 
Khoekhoens “Noa(ga)". Die slotlid -ga is gewoon die adjektiwiese uitgang 
-xa, “ =t=Noaxa” = “Blouerig, Blouagtig” .

[THoaxas**]

NOATSAUS S 2218 DA (Namanaam van Schellenberg)

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “Schellenberg, die plaas van 
mnr Trubenbach, was eers INoatsaus. So het ons dit genoem. Dit bete
ken ‘Ystervarkputs’.”

Die plaas word op die kaart van die SWA-reeks 1968 vel 2218 Gobabis as 
'n driehoeksbaken op die Kaukurus-kompleks nr 79 gegee, maar die SWA- 
Boer van 1973 noem dit as plaas nr 79 (dieselfde as Kaukurus). Dit le suid- 
westelik van Gobabis, tussen die Wit- en die Swart-Nossobriviere. Nama
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!noa- = ystervark (Rust 1960 DNW 58), en -tsaus = puts, soos by mnr Ka- 
riseb.

[INoatsaus]

NOBEES, NOBES S 2619 DC

Weber F 1875 Quellen 8 142 “ ...der Platz mit Namen |Nobes zum Preise 
von £150...”

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Nubees” . DSWA-reeks 1912 Blatt 25 Keet
manshoop “Nubis” .

Arndt H 1977 van Koes Gesprek “Nobes, dis |Nobes, maar ek weet nie 
wat dit meen nie, maar van ouds af ken ek die plek as |Nobes” . 

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “Vir horn het ons altyd gese Middelputs. Dit kan wees INobes. 
!No is mos ’n padda. ‘Paddaplek’. Daar is so ’n groot gronddam op die 
plek. Nobes is daardie pan, wat hulle die dam ook noem” .

Die gesprek gaan oor “Nubees” nr 274, suid van en naby aan Aroab, dist. 
Keetmanshoop. Met die opgawe van eerw. Weber, toentertyd van Warm- 
bad, gedateer 1875, as |Nobes, 'n uitspraak wat tot in 1977 bekend is, bv. 
aan mnr Arndt en sy span, lyk dit of die inskrywings Nubis, Nubees, met 
Nu-, verkeerdelik gelei het tot die verklarings van Nu- as =t=Nu- = 
“swart” , d.w.s. tot verklarings wat die suigkonsonant opvat as palataal. So 
het ook ons gedoen in TF1 A** 890 en 922. Die suigkonsonant is klaar- 
blyklik die dentale |, soos in die vroee tyd gehoor is, bv. deur eerw. 
Weber. Daarom is ook die goedgemotiveerde verklaring van mnr Apriels 
en sy span af te wys — hulle gaan uit van die grondwoord !no- — “der 
Frosch” (Rust 1960 DNW 23). Ons bevinding is voorlopig dieselfde as die 
van mnr Arndt: ons weet nie.

[|Nobes]

+ NOEGARE(E) K 3017 (ou naam van Swartlintjiesrivier)

Cornelissen FIA 1978 Pensioentrekker Vraelys “Die rivier Swartlintjies 
loop in die suidekant van Kookfontein. Dieselfde Boesmanbende wat 
die witman op Soebatsfontein vermoor het, het besluit om die Agenbags 
en ander witmense van Kookfontein ook te vermoor. Die Boesmantjie 
wat by die ou hoof van die Boesmans die osse opgepas het, het verslaap 
en te laat op Soebatsfontein aangekom. Toe het die ou Swartlintjies die 
Boesmantjie vreeslik geslaan. Toe hardloop hy weg na Kookfontein en 
vertel die Agenbags dat Swartlintjies aankom met sy mense om almal op 
Kookfontein te vermoor. Ou Agenbag en die Van den Heevers wat ook 
destyds op Kookfontein gebly het, hulle gaan le die Boesmans voor in 
die rivier tussen Kookfontein en Soebatsfontein. Die Boesmans kom
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verby en ou Swartlintjies ry heel voor op ’n os. Die Boesmantjie wat 
weggehardloop het, wys vir die ou Agenbag wie Swartlintjies is, en toe 
skiet hulle hom daar dood en ook ander van sy mense. Daarom is die 
Swartlintjiesrivier so genoem” .

Burger CR 1979 Skoolhoof, Brief “Ek ken Swartlintjiesrivier soos my hand 
— van sy oorsprong af tot waar hy uitmond in die see. Ek het vir 18 
jaar feitlik op sy oewer gewoon. Onder die inwoners van die geweste 
leef daar heelwat oorleweringe, maar nadat ek deeglik op almal inge- 
gaan het, wil ek my aan twee verklarings waag — een volgens die 
oorlewering, die ander my eie verklaring, gegrond op die topografie.

1. Volgens oorlewering, soos ek dit reeds baie jare gelede al uit die 
mond van ouer mense verneem het, het langs hierdie riviertjie, en wel 
in die orngewing van die plaas Oubees, noordwes van Soebatsfontein, 'n 
Namastammetjie gehou wat as kenteken 'n swart beesvelriempie (wat 
natuurlik uit ’n swart beesvel gesny is) om die arm, been, of seifs die 
nek gedra. Omdat hierdie stam langs die rivier gehou het, is die bena- 
ming op die rivier oorgedra, vandaar ‘Swarte riem rivier’, soos dit deur 
Gordon gestel is.

2. Eie verklaring. Vir my moet die verklaring eerder op topografiese 
terrein gesoek word. Die rivier ontspring by Vaalhoek in die orngewing 
van Grootvlei-pas, waarvandaan dit halfsirkelvormig eers noordwaarts 
tot by Kookfontein en daarvandaan weswaarts tot by Oubees buig, en 
van Oubees af suidweswaarts see toe vloei. Dit is die eerste opvallende 
eienskap, nl. dat dit in die vorm van ’n halwe sirkel vloei.

Tweedens speel die plantegroei ’n rol. Die rivier was vroeer beslis dig- 
begroei met mimosas of doringbome, asook met inkbosse (Suaeda spp.) 
en ganna. Die mimosas is deur die jare uitgeroei, sodat nog net enkeles 
te vinde is, terwyl inkbosse en ganna nog redelik volop is...Aangesien 
die Swartlintjies ’n droe rivier is wat net met goeie reenjare loop, sou 
die mimosas vir lang tye kaal gewees het en gevolglik donker van kleur 
vertoon het. Saam met die inkbosse en ganna sou dit as ’n baie opval
lende donker streep deur die vaal landskap vertoon het, en daar die 
rivier, soos reeds aangedui, halfsirkelvormig vloei, sou dit aan 'n swart 
riem herinner het wat in die rondte uit ’n vel gesny is. So ongeveer: die 
‘Riviertjie wat soos ’n swart riem in die rondte uit ’n vel gesny is'...”

Ons het die naam n.a.v. die opgawe van Gordon 1779 in TH A** 891-2 
bespreek. Ons het die name Noegare(e) en Swartlintjies taalkundig kon 
bind. Die Afrikaanse naam van vandag vertaal die Khoekhoense naam van 
Noegare(e). Maar oor die geskiedenis kon ons toe niks meedeel nie. Daar
die versuim kan ons nou met bostaande mededelings ten dele inhaal.
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NOENIE(BOSKNOP) K 2920 AA

Topografiese reeks 1974 vel 2920 Kenhardt “Noeniebosknop”, daarop 
driehoeksbaken nr 8.

Dit blyk by vergelyking van die bogenoemde landkaart met die ooreen
stemmende Topo-kadastrale kaart 1967 dat "Noeniebosknop" naby die 
suidelike grens van die plaas "Bank Vlei & Noenebosch Vlei" nr Ken. Q. 
5-3, distrik Kenhardt, le. In TH A** 893 het ons die naam NOE- 
NE(BOSCHVLEI) verbind met die noenieboom, die Boscia albitrunca, in 
Nama |huni. “Noeniebosknop” behoort tot dieselfde toponimiese groep en 
moet dus op dieselfde manier verklaar word.

[|Hunis]

NOENIEGORA K 2918 BD

Burger AJ 1978 Afgetrede Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof "Noe-, 
niegora, ’n watergat wat water hou lank na reen".

Die eerste lid van die naam, nl. Noenie-, is soos Nama |huni = die witgat- 
boom. Boscia albitrunca, vgl. NOENIEfPOORT SE KOP), NOENIE(PUT) 
en NOENIESEEP (SE DUIN) in TH A** 893. Die tweede lid, -gora, is 
soos Nama xora = graafwater (Rust 1960 DNW 28). Dus “Die graafwater- 
gat waar die noenieboom/bome groei". Noeniegora is op die plaas Agge- 
neys.

[jHunixoras]

NOEP kyk NOOP, NOOP(BAAI, -DUINE), NOEP, NOUP 

NOESES, LOESES S 2014 AA (tans Bergsig)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 50 "Bergsig nr 714. [Von altersher 
unter den Damara bekannt als] Noeses bzw. Loeses. Beide Aussprachen 
habe ich gehort. Noes bzw. loes ist der Vogel, den wir Kakadu nennen. 
Der Name “Bergsig” hat sich indes so eigebiirgert, dass der Damara- 
name nirgends mehr zu horen ist. Bergsig ist heute eine sehr bekannte 
Farm, 2 km nordlich von dent Punkt, wo die Torrabaaipad von der Ses- 
fonteinpad nach Westen abzweigt. Dort sind Schule, hostel, Kirche und 
store” .

Die -se- aan die grondwoord is ’n suffiks wat lokatief fungeer. Die -s is die 
fern. sing, wat baie by o.a. bronname voorkom.
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NOGARRAGAB(RIVIER) S 2718 AC (en ou naam van plaas Schwarzkup- 
pen)

Opmeting 1950 “Nogarragabrivier, dist. Keetmanshoop, ou naam van ’n 
droe rivier. Dit begin in die oostelike hange van die Klein Karasberge, 
vloei oos ± 16 myl [26 km] noordoos van die Klein Karasbergstasie. 
Betekenis onbekend. Gelee op die plaas Schwarzkuppen”. Insender: 
magistraat EG Halse.

Die plaasnaam vertaal eintlik die Khoekhoense riviernaam in Duits. Dit is 
die gewone gang by hierdie soort dubbelnamigheid of naampare. Die No- 
garragab vloei ooswaarts tot hy die Gaabrivier, bereik op die plaas 
Schwarzkuppen nr 104. Geografies en onomasties ontmoet hulle mekaar. 
“Schwarz” is in Nama =t=nu, in die opgawe hierbo gespel No-, en (met die 
gewone wisseling van -g- en -k- volgende op die suigklap) kry ons vir -gar- 
raga: ||karaxa = “kiesig, voll von Flusskieseln” (Kr.-R. 1969 NW 221), 
d.w.s. “klipperig, klipagtig” , wel t.o.v. die swart rivierklippe, 'n naam wat 
(met die nodige aanpassing) oorgegaan het op die plaas waar hierdie rivier 
eindig. Nogarraxab sal in Nama van vandag gespel word =t=Nu||karaxab. 
Dit is dieselfde grondwoord wat ons teekom in die nabygelee (Klein) Ka- 
ras(berge). Die -xa- in ||karaxa dui hier nie primer hoeveelheid aan nie, 
maar vorm ’n b.nw. van hoedanigheid/eienskap.

NOHEEP K 3017 BB

Topografiese reeks 1973 vel 3017 Garies “Noheep” .

“Noheep” is gelee tussen “Kouberg" en "Mostertskop” , aan die pad van 
Arkoep na Gamoep. Net oos van Noheep is “Kersbos” , en die plaas 
“Kersbosch Fontein” nr Nam. Q. 1-28 strek noord- en ooswaarts. Dit lyk 
moontlik dat “Noheep” , “Kersbos” en “Kersbosch (Fontein)” ’n toponi- 
miese kerngroep vorm, want naas die topografiese verband is daar dalk 
ook 'n taalkundige ooreenkoms. Die kersbos(sie) is volgens Smith CA 
1966 CNSAP 286 'n Sarcocaulon sp. Watt & Breyer-Brandwijk 1932 
MPPSA 81-82 gee vir die Sarcocaulon burmannii |nou-|nou [nau-|nau] aan 
as Khoekhoense naam, vgl. HOTT 336. Indien die eerste lid van Noheep, 
nl. “No-” , soos die “ |nou-” is, en die lid “-heep” soos Nama heib of heip 
[hai-] = bos, “Busch” , is (Rust 1960 DNW 13), dan is “Kersbos/Kers- 
bosch" moontlik 'n vertaling van Noheep. en het ons ons geroeste sleutel 
in die regte sleutelgat geplaas.

NOIBIS S 2719 CC

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Noibis” , bron aan die pad, en op ander 
kaarte

642



Opmeting 1950 “Noibisrivier, begin ong. 20 myl [32 km] noordoos van Ka- 
rasburg en vloei in suidoostelike rigting. Ou naam uit Nama vir ’n droe 
sandrivier. Beteken ‘Blaser’.” Ingestuur deur sers. PPJ Kruger. [In 
ander hand:] “ |Noibis-R. = Asemhaal-R. |No = stadig blaas, asem 
haal, H. Vedder” .

Christian M 1974 Drywer Gesprek “ |Noibis. Dit is die krummelrige klip. 
Dit lyk net soos "n klip, maar as ’n mens horn so ’n bietjie stamp, dan 
word hy somaar fyn, dan val hulle nes los grond weg, dit is |gom daar
die, of |nuibis. Hulle word op nat velle gestrooi en met harde klip 
gevryf om die vleisstukke af te kry” .

Koper T 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek “Noibis is 
‘Blaas’, dit is |huibis. Blaas soos 'n slang”.

Noibis is plaas nr 45, suidoos van Duurdrift, noordoos van Karasburg, in 
daardie distrik. Dit was ook die naam van 'n rivier wat op Noibis begin het 
en suidwaarts deur Kubub-Ost nr 55 “gevloei” het, maar op die jonger 
kaarte heet dit van Kubub-Ost af “Kububrivier” wat by Nieuwefontein by 
die Amasrivier aansluit. Oor die betekenis het ons uiteenlopende verkla
rings waarvan die van mnr Christian vir ons topografies goed gefundeer en 
patroonmatig reg gestileer lyk; hy is ook met die orngewing goed bekend.

NOIOB S 2718 DA

Kiepert R 1893 kaart “ |Noiob” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Noiob” , 
waterplek.

Hierdie ou uitspanning was onderkant die suidoostelike hange van die 
Groot Karasberge. Die naam se dat dit ’n “onaansienlike” plekkie was 
(Kiepert gee die suigklap aan om die woord te verbind met Nama jnoe,= 
“nichts ausmachen in seiner Erscheinung” , vgl. Kr.-R. 1969 NW 291). O/ts 
vind die naam nie meer in latere kaarte terug nie. Die uitgang -o-b is be- 
standdeel van nog verskeie name hierlangs. Ons bevind ons in die gebied 
van die Bondelswarts.

[|Noeob]

NOMABS S 2516 BA

Hahn Th 1879 kaart “ INomabs” op 25° 8' en 16° 3T, te verklaar soos 
NOMAS, NOMAOS.

+ NOMBIES K 2917 BC

Nelson WJ 1978 Boer Vraelys per CR Burger Skoolhoof “Nombies is ’n 
Hottentotse naam en beteken ‘Sawwe biessies’. Die biesies word gebruik
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om matjies vir 'n huis te maak. Die biesies was baie in 'n kloof'. 
Kennedy JH (verder soos by mnr Nelson hierbo) “Nombies. Dit beteken 

‘Sand wat toeloop', n.a.v. 'n sandgat in n vlei wat, as 'n mens daar 
water grawe, gedurig toeval, daarom xhombees (klapklank): xhom = 
toeval, toeloop, bees = sand".

Die naam is bespreek in TH A** 899. Ook daar loop die verklarings 
uiteen, sodat ons van vier plaaslike segsliede vier verskillende verklarings 
ontvang het. Dit is interessant om te sien dat mnr Kennedy "Nombies" 
doodtrek en bo-oor inskryf “Nombees". Op die Topo-kadastrale reeks 
1965 vel 2916 Springbok kom die naam vir hierdie plaas (nou nr 185 op 
skaal 1:50 000 van 1974) voor as "Nombies", soos geregistreei. Die lid 
-bee-s beteken sekerlik nie “sand" nie, dit is die lokatiewe suffiks -be- plus 
die -s (vr. ekv.) wat hier bepaaldelik 'n fontein- of drinkplek kan aandui.

NOMDAS kyk NUMD1S 

NOMGAS(KLOOF) K 3420 BB

Afdelingskaart 1890 Swellendam “Nomgas Kloof" op Lange Gat, plaas 
Sw. Q. 3-21. Dit is 'n kloof wat noordoos inloop in die Slangrivier, suid- 
westelik van Heidelberg. Waarskynlik soos Nama Inomxa = “hiigelig” 
(Rust 1960 DNW 32). bodembeskrywend.

+ NOMSOROS S 2818 BA (Namanaam van Kalkfontein. later Karasburg)

Koper T 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek “Dit is Ka
rasburg se naam, |Nomsoros, ‘Sonder baard', dit is wat hy beteken". 

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Nomsoros, 
‘Baardlyf’ meen dit, |Nomsoros. Miskien lyk daardie plek baardagtig, 
dit is die doringbos wat soos baard gelyk het".

Anders as in TH A** 900 waar Blankes geraadpleeg is, is hier uitsprake 
van twee spanne Bruinmense. Hulle kies tot grondslag vir die komponent 
Nama |nom- = baard (reeds in 1655 opgeteken as nomma, vgl. HOTT 
210), maar die tweede lid sien hulle anders, die eerste span soek verband 
met soro = "unansehnlich" (Kr.-R. 1969 NW 349), d.i. “sonder” , die 
tweede span dink aan soro- = “der Leib, der Korper", die geheel “Baard- 
liggaam” . Dit kan betrekking he op iemand met ’n opvallend sterk be- 
haarde liggaam, of dit kan n vermensliking wees van n beboste kol daar 
wat poeties as baard gesien is, soos deur mnr Arndt se span aan die hand 
gedoen is. “Met bos omsoonrde Plek”.
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NONQUAS kyk NANKOOS, NANQUA’(S KOP)

NOOI(BOSLEEGTE) K 2820 CB/CD

Topografiese reeks 1975 vel 2820 Upington “Nooibosleegte” .

“Nooibosleegte” is ’n nie-standhoudende rivier wat noordwes van Augra- 
bies die Oranjerivier vanuit die noordooste binneloop. Die nooibos is die 
Acacia detinens (Ponnighaus 1931 Joernaal 6 14) of “Hakjesdorn" (Kr.-R. 
1969 NW 298), in Nama !noe-, vgl. NOIB in TH A** 896, ook NOOI in 
TH A** 904. Nooibos is dan ’n (volksetimologiese) aanpassing van !noe-.

[INoes**]

NOOIENS(RIVIER) kyk KNEU

NOOP, NOOP(BAAI, DUINE), NOEP, NOUP K 3017 AA (ou naam van 
Zwart Duinen)

Veillet s.j. kaart “Noop” regoor “Schulp Fountain Point” . Topo-kadastrale 
reeks 1966 vel 3017 Garies “Noup” , plaas nr Nam. Q. 12-13. Ooreen- 
stemmende Topografiese kaart 1973 “Noopduine” en "Noopbaai” .

Veillet teken Noop in as 'n plek aan die strandpad van bv. Hondeklipbaai 
af noordwaarts op tot bv. Kleinzee. Daar is water te kry. Noop le regoor 
Skulpfonteinpunt en grensend aan die duinegebied waarvan die duine na 
kleur onderskei word, bv. soos “Swartduine” , daaronder “Geelduine” wat 
met ’n pad geskei is van “Noop”. Direk bokant Geel- en Swartduine le 
“Zwart Duinen”, ’n plaas nr Nam. Q. 12-5. Mnr. CR Burger 1978 Skoo'l- 
hoof Gesprek deel mee dat die “Noopduine” op die plaas “Noup” le en 
dat die opstal bekend is as “Swartduine” . Oos van Kammagappunt en 
suidoos van “Noopbaai” is “Noep” . Dit blyk dat ons hier 'n toponimiese 
kerngroep het waarvan die komponente “Noep”, "Noup", “Noop(duine)” , 
“Noop(baai)” en “Swart(duin)” is. Ons meen daar is ook 'n taalkundige 
verband. “Swart” is in Nama =Fnu (Rust 1960 DNW 55) wat met die 
eerste lid van die name hierbo ooreenstem. Die slot -p is gewoon die loka- 
tiefmorfeem masc. sing, by langwerpige of verhewe voorwerpe, hier waar- 
skynlik die duine. Indien juis, dan is “Swart(duine)” die vertaling van 
“Noop(duine)” . In TH A** 914 het ons die plaasnaam “Noup” saamge- 
groepeer met NOUP op K 2819 BD en NOUP(HEUWELS) op B 2820 A en 
dit in verband gebring met Nama !noub [!naub] = “heuwel” . In die lig van 
die bogenoemde topografiese en toponimiese oorwegings sien ons af van 
die standpunt wat ons daar gehuldig het, d.w.s. ten opsigte van “Noup” op 
3017.

[ +  Nub**] 
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[N0(0)RD-KUBIS] kyk GARAHUNI

NORAB, NORAP K 3018 AB (ou naam van Rooifontein)

Kruger AC 1978 Vraelys vir PNK “Norap. distrik Springbok, 57 km suid- 
oos. Ou naam. van Nama, met tongklap uitgespreek voor die N- van 
Norap. Betekenis onbekend. Volgens 'n tagtigjarige Namaspreker wat 
ek ondervra het, wat dit ‘onse naam vir hierdie plek tot die Witmense 
ingekom het en dit Rooifontein genoem het. Onse jongmense praat nou 
ook van Rooifontein, maar die skool het nou weer die ou naam gekryV’

Hierdie Rooifontein le aan die Buffelsrivier. Name van sytakkies van die 
rivier bewaar die feit dat hier tenminste vroeer baie palmiet (Prionium 
palmita) en ook papkuil (Typha sp.) was. Verwys die naam nie dalk hierna 
nie? Dan is die -ab wel soos !a-b = rivier, die geheel “Papkuilrivier". Pap- 
kuilrivier is juis die sytak wat net ten suide van Rooifontein in die Buffels
rivier loop. Anders kan gedink word aan Nama !nora- = "... der Haar- 
wuchs der Naman (‘peperkop’, von ihnen selbst so genannt)” (Kr.-R. 1969 
NW 299). Rooifontein is in alle gevalle nie 'n vertaling van hierdie in- 
landse naam nie. “Peperkorrelsrivier”?

+ NORABIS S 1916 DD

Hartmann 1904 kaart “ ||Nurabis” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Nura- 
bis” .

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “No- 
rabis is Libertas, losmaak, vry wees, vryheid. INora is om vry te word” .

Op bl. 905 van TH A** het ons ook die verklaring van mnr Hobohm 
genoem, die eienaar. Ons glo nou dat hy asook die segsliede van Groot
fontein ongelyk het. Met dr Hartmann se spelling voor ons, is die grond- 
woord nie Inara (mnr Hobohm) of Inora (mnr Xaregeb e.a.) nie. maar 
||nora-, die boesmanskers, ’n Sarcocaulon-spesie. Norabis is dan so onge- 
veer die “Boesmanskersfontein” (||nora- 4- lokatief -bi- + (hier) bronbe- 
noemende -s). Dit geld hier natuurlik plaas nr 387, westelik van Otavi, dis
trik Grootfontein.

[| |Norabes**]

NORISEEP K 2819 CB/CD

Sensuskaart 1891 “Noriseep and Beenbreek” . Veillet s.j. kaart “Noriseep 
and Beenbreek” , “Noriseep Spr(uit)” . Sprigade-Moisel Kriegsk 1904 
“Norusep” , almal op 2819 CB/CD.

Van Schalkwyk OT 1974 Medikus en Burgemeester Pofadder “Die rivier
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kom daar deur 'n smal tregter tussen die koppe deur en dan sprei hy 
uit. Noro kan smal of nou wees. Sib is drinkplek".

Vandag is Noriseep die naam van ’n familietjie plase: “Noriseep A” 
911/1958. “N. East" Gr. 48/1954, “N. Middle" Gr. 48/1954 en “N. West" 
Gr. 48/1954. Die oudste spelling is met -ri- vir die middellettergreep, 
hoewel die Kriegskarte ’n -ru- het, en dr Van Schalkwyk uitgaan van ’n 
-ro- by Nama T(N)oro = eng (Rust 1960 DNW 17). ('n Tregter is vandag 
11karu- (Rust 62).) Krenz FK 1979 Boer Aantekening ken "eng” ook as 
Tori, sodat in die uitspraak van hierdie lid se tweede klinker heelwat be- 
weeglikheid bespeurbaar is. Die N- van Nori- is as alveolere konsonant 
blykbaar 'n realisasie van die alveoler-palatale suigklap. Die -si- is 'n suf- 
fiks vir lokaliteit, en die -b van die ml. ekv. indiseer hier bepaaldelik die 
lopie/spruit. Die verklaring wat topografies goed gefundeer is, is taalkundig 
ook versoenbaar daarmee. “Smalplek".

+ NOROKEI K 2720 DD

In TH A** 906 het ons Engelbrecht SJ 1929 Hg 29 5 1929 se verklaring 
genoem van “Drink nou maar daardie bietjie ook uit” . Op topografiese 
gronde is ’n ander verklaring ook nroontlik. Op die Topografiese reeks 
1968 vel 2720 Huniput is op die plaas Norokei die groot “Norokeipan” . 
Aan die suidpunt van die pan is “Norokei", noordwes daarvan en aan 
die westekant van die pan is “Kalkpoort". “Kalk” is in Nama Ikoro- 
[Ikhoro-] wat met die variabiliteit van k- en n- (vgl. TH A* 46 by 5 D 5) 
met die lid Noro- van die naam Norokei kan ooreenstem. Die lid -kei 
van Norokei is dan miskien soos Nama !kei- [Ikhai] = “plek" (Rust 46). 
Taalkundig en topografies lyk dit dan asof Kalkpoort in sy eerste kom- 
ponent ‘n vertaling van Norokei kan wees.

+ NORRAS S 1917 CA

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek 
“Norras. INora is los, vry. Norras is vryheid” .

Die bespreking in TH A** 907 is n.a.v. die mededeling wat ons ontvang 
het van die eienaar van plaas nr 406, distrik Grootfontein. Mnr Daamen 
meen dit beteken “Gelukkig” . So 'n betekenis is moontlik, maar dit is 
moeilik, indien nie onmoontlik nie, om dit uit Nama taalkundig waar te 
maak. Ons meen dat ook hierdie plaas verklaar moet word soos die redelik 
nabygelee NORABIS, d.w.s. dat die hoofdeel ||nora- is, Nama vir die 
boesmanskers, ’n Sarcocaulon-sp., met die fern. sing, -s spesifiek verwy- 
sende na ’n waterplek of ’n nedersetting (werf) daar in die tyd van sy 
naamgewing.

[ 11 Noras] 
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NORREE, NORE, NORA K 3319 DB/DD

Lady Anne Barnard 1798 Journal in Letters 144 “(We) proceeded on our 
journey, falling down first into a valley, rendered almost green by a 
variety of...plants, and from which we fell down into another valley of 
the same description. Of these valleys or basons there were four. The 
country is called the Noray” .

Kaart van die Afdelingsraad ± 1890 "Norree” , naam van die gebied 
tussen die Langeberge en die Breederivier, en wes van die “Goree R .” 
Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3319 Worcester o.a. “Norree A” (plaas), 
deur hierdie plaas loop “Norreerivier", suidelik van Norree A nog 'n 
plaas “Onder aan de Norre” .

Robinson dr AML 1973 [editor] Letters 144 [aantekening by lady Anne 
Barnard, hierbo] “Noray: probably Nuy, 9 m. east of Worcester” .

Lady Anne Barnard spel plekname ook op hierdie toer volgens hulle Eng- 
else klankwaardes. Ons glo die redakteur (dr Robinson) het die plek 
Noray verkeerd geidentifiseer. Met die vae aanduidings is dit besonder 
moeilik om te weet waar die toergroep hulle altyd bevind het, tensy ’n 
plek presies lokaliseerbaar is, soos hier met Brandvlei wat na hulle Noray 
genoem word. Die ooreenkoms van Noray (Engelse uitspraak) met |Nor- 
ree op die pad van Swellendam na Brandvlei is so groot dat daar geen 
twyfel behoort te bestaan dat haar Noray ons Norree is nie. Bowendien 
vermeld lady Anne Barnard dat dit ’n streeknaam is (“the country”), en 
op die kaart van die Afdelingsraad 1890 word dit presies aangegee as ’n 
gebied of streek. Hierdie streek le aan die suidelike hange van die Lange
berge, tussen die berge en die Breederivier. Die streeknaam (so noem ook 
prof. Vernon Forbes dit toe hy ons aandag op hierdie naam in ’n onlangse 
brief 1979 gevestig het) het oorgegaan op die rivier en op onderverdeelde 
plase. Die twee velle 3319 DB (1970) en 3319 DD (1977) op die skaal 
1:50 000 gee die toestand vir vandag so weer: daar is “Norree A nr 13” en 
“Norree B nr 14” , in snaakse vorm opgesny, en deur hulle loop “Norreeri
vier” (gespel soos hier). Noree B se oosgrens is ongeveer 5 km oos van die 
dorp Robertson af.

Wat beteken die naam Norree?
Ons het hoegenaamd geen hulp hieroor ontvang nie. Ons kan klankasso- 

siatiewe vermoedens uitspreek. So het ons op die kaart van die Afdelings
raad gesien dat Norree eintlik ’n streeknaam is, nl. van die streek tussen 
die hoe Langeberge wat strek tot aan die Breederivier as sy suidgrens. Nou 
gee Rust 1960 DNW 10 vir “am Fusse des Berges” aan: (Ihomi, d.i. 
“berg”) |nuri-. |Nuri- beteken die “berghang” en die “bergvoet” , en dit 
pas topografies en in klank aanneemlik goed by Norree, wat dan vir 
“Norree” wil se: die “Vlaktestreek tussen die (Lange)berge en die rivier, 
aan die voet van die berg” .
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Maar ons glo die verklaring is anders. Die Afdelingsraad se kaart gee 
Norree net aan as streeknaam. Die rivier wat vandag Norreerivier heet, 
was destyds die “Goreerivier". Dit stroom hoog van die Langeberge af 
suidwaarts en word 'n sytak van die Heksrivier wat deur die Breederivier 
ontvang word. By die samevloeiingspunt heet die gebied op die Afdelings
raad se kaart “Goree aan de Breede Rivier," wat in teenstelling is met 
"Hex Rivier of aan de Goree". by Goree se samevloeiing met die Heksri
vier. En (wat ons belangrikste vasstelling is) tussen hierdie Gorees le 
"Goree's Hoogte".

Die besonderhede is sprekender op 3319 DD skaal 1:50 ()()(). "Gorree’s 
Hoogte 102" met landmetersbaken daarop grens aan die suidekant aan 
“Skurwekop". en aan die noordweste aan “Gorreeslaagte nr 103". Gor- 
reeslaagte het vroeer aangesluit aan Norrees 13 en 14 se suidlyn.

Nou kan ons die lyne saamtrek. Norree en Goree- is wisselvorme van die- 
selfde woord. Dit gee die wisseling n- en g- wat in Ou-Kaaps baie gewoon 
is (vgl. HOTT 180-1) en ook in plekname gerealiseer word (vgl. TH A* 
46). Die huidige Norreerivier was voor 1900 bekend as Goreerivier, en die 
plase Norree is fietlik in buurskap met Gorrieslaagte en -hoogte. Dit is die 
een stel feite waarmee ons te doen het. Die tweede stel is die nabuurskap 
van Skurwekop en “Goree’s Hoogte" vir die plasie, of “Goreeshoogte” vir 
die berg. Trouens, op die kaart van die Afdelingsraad word vir Skurwekop 
net een naam opgegee, t.w. Gorree’s Hoogte.

“Skurf” is in Nama |goro-, vgl. Schiirfpenz se ou naam GOROKHOMS 
in TH A* 455. Skurwe(kop) is m.a.w. in Ou-Kaaps “Gorree(-kop- 
/hoogte)” , en gevolglik is Norree- te vertaal met “Skurwe-". en wel met 
betrekking tot die bodemgesteldheid.

NOSAGAUS S [1915] (ou naam van Monte Carlo)

Krenz FK 1979 Boer Aantekening “ !No = Schweigen, Stille. So wurde von 
Monte Carlo, Outjo-Bezirk, fruher gesagt: !Nosa||gaus = Die schweig- 
same Werft” .

NOSSOB(RIVIER) K 2620 DC by uitmonding in Molopo

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek 
“ 4=Nos6b. Kyk, daar is twee'riviere... Daardie een rivier kom moeilik 
aan. Hy kom baie moeilik hier verby. Hv moet baie vol wees, dan kom 
hy eers af. Party jare kom hy glad nie eers af nie. =t=No = moeilik. Dit 
is die moeilike rivier".

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek "Hierdie rivier, die TNos- 
sob, hy loop stil. Hy loop, dan dink jy hy beteken niks, hy sal niks

649



maak nie. Maar as jy by horn kom, dan kan hy moeilik raak, en dan 
raak jy net weg” .

Van der Bijl F 1977 Huisvrou Gesprek [nadat ons aan haar die verklarings 
van bostaande Bruinmense voorgehou het] “Die moeilikheid kon gekom 
het omdat die diere vasgeval het in die modder. Hulle kon daarop loop, 
maar sodra hulle staan, sink hulle in” .

Bostaande is ter aanvulling by die debat oor die moeilike vraag wat 
Nossob beteken, ’n vraag wat o.i. nog oop is.

+ NOUDONSIES K 2820 CB

Opmeting 1950 “Noudonzees Furrow. Aan die suidekant van die Oranjeri- 
vier, omtrent 4 myl [6 km] noordwes van die Orange Falls-poskantoor. 
Ou naam van eilande in die Oranje, en van 'n plaas. Uit Koranna. 
Aksent op Nou-. Beteken ‘Opdrifsels’, wat so baie op en in die eilande 
le. Noudonzies was oorspronklik deel van Rooipoort of Orange Falls. 
Inligting verkry van persone wat Koranataal praat” . Ingestuur deur MJ 
Oosthuizen.

Orange Fall is plaas nr 16, tans suid van Noudonsies. Met die beskrywing 
van die vroeere ligging van Noudonsies ook in die eilandstreek van die 
Oranjerivier (waar dit o.a. die naam van 'n “furrow” of voor was), is die 
verklaring wat hier gegee word, nl. van “Opdrifsels” , baie aanneemlik, en 
(sou ons se) teoreties verkieslik bo wat gegee is in TH A** 911, waarheen 
verwys word.

NOUGA K 3219 DC

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3218 Clanwilliam “Nouga” , plaas nr Tul. 
Q. 6-9, dist. Ceres.

Die plaas “Nouga” le langwerpig ongeveer noordwes-suidoos in ’n kom of 
kloof tussen twee massas tussen 1 200 en 1 500 meter hoog in die Swart- 
ruggens. Oor die westekant van die plaas vloei die “Rietrivier” onge
veer noord-suid. Vir die voile lengte van die plaas en met een noorde- 
like en drie suidelike sytakke loop ’n sytak van die Rietrivier. Op die 
ooreenstemmende Topografiese kaart 1971 word dit aangegee as 
“Grootkloof” . “Nouga” en “Grootkloof” is topografies ’n eenheid, ons 
meen toponimies ook. Indien wel, is die lid “Nou-” van Nouga soos 
Nama !nou [!nau] = sterk, “dick” (Kr.-R. 1969 NW 300), ook “groot” 
(vgl. NUKOIS in TH A** 937). Die tweede lid, “-ga” , is dan soos Nama 
11ha- = “Kluft” (Rust 1960 DNW 35); vir die gewone wisseling van g en 
h vgl. TH A* 42 by 5 A 3. Dit blyk dat ons hier, soos so dikwels ook
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elders, die verskynsel het dat die jonger Afrikaanse naam 'n regstreekse 
vertaling is van die Khoekhoense naam vir dieselfde toponimiese kom- 
ponent “Grootkloof” .

NOUGAB K 2919 CB

Topografiese reeks 1975 vel 2918 Pofadder “Nougab”.

“Nougab” , op die Topografiese reeks 1975 1:50 000 vel 2919 CB Heu- 
ningvlei “Nougap” , is op die plaas “Narugas” nr Gr. 172/194, distrik Ken- 
hardt. Aan die oostekant word Narugas begrens deur “Yzer-Vark-Vlei” nr 
Gr. 90/1945. Op Yzer-Vark-Vlei kom die naam “Ystervarkvlei" vier keer 
voor. driekeer by windpompe en eenkeer- by 'n vlei in die suidoostelike 
hoek van die plaas. Ons meen die namekompleks Nougab/Ystervark- 
vlei/Yzer-Vark-Vlei vorm ’n toponimiese en topografiese eenheid. Die lid 
Nou- van Nougab is soos Ou-Kaaps V-nou ap, Nama !noa- = ystervark 
(HOTT 539); ons het dit ook in die pleknaam NOUS teegekom. vgl. TH 
A** 914-15. Die tweede lid van Nougab, nl. -gab, is dan soos Nama +gab 
= “die Vley” (Kr.-R. 1969 NW 97). Ystervarkvlei is dan die woordelike 
vertaling van Nougab.

NOUHOBIB S 2014 (ou naam van Twyfel)

Krenz FK 1979 Boer Aantekening “Farm Twyfel’ in meiner Nachbarschaft 
heisst von fruher INouhobib. INouhobib = schnell gefunden” .

Die plaas Twyfel nr 275 le wes aan Gross Tsaub nr 13, die plaas van mnr 
Krenz, en ook wes van die grootpad noordwaarts na Kamanjab. Die 
Afrikaanse naam is geen vdrtaling van die ou Khoekhoense naam nie. Soos 
Nama !noe = “schnell” , en ho = “finden”, volgens Rust 1960 DNW 54 en 
21 resp. Die -bib dui ’n pleknaam aan.

NOU(KRANSKOP) K 3018 AD

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3018 Loeriesfontein “Noukranskop”.

Op die oog af sou ons “Noukranskop” as "n Afrikaanse naam beskou het. 
Op die ooreenstemmende Topografiese kaart 1974 word dit egter aangegee 
as “T’Naukrans” , met die T’ as suigmedeklinker te waardeer. Wat die 
eerste lid van die naam, nl. “T'Nau-” of “Nou-” , beteken, is onseker. 
Topografies is daar verskillende moontlikhede. Net noordwes van 
“T'Naukrans” is “Grootberg” , noordoos daarvan is “Klip se Water” . By 
NUKOIS (TH A** 937) het ons Nu- gelykgestel met Nama !nau = “dick- 
leibig, dick (sein)” , vgl. Kr.-R. 1969 NW 300 s.v. !nou. Die lid “T'Nau-
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/Nou-” kan dan taalkundig en topografies dieselfde wees as die lid “Groot-" 
van “Grootberg”. Dit kan egter ook wees soos die lid “Klip-” van “Klip se 
Water," nl. soos Nama !hau-b = “Fels" (Rust I960 DNW 35): vir wisse- 
ling van h en n vgl. TH A* 46 by 5 D 6. n Derde moontlikheid doen horn 
ook voor. Noord van “Noukranskloof” is die plaas “Roode Kloof" nr 
Nam. Q. 7-13, en daarop is “Rooikloof". Indien die rooi kleur van die 
bodem na rooi oker verwys. kan “Noukranskloof" en "T'Naukrans" in die 
eerste lid soos Nama !nou- [!nau-] = “rote Ocker" (Kr.-R. 300) wees.

NOUP kyk NOOP, NOOPlBAAI, -DUINE), NOEP, NOUP 

NOU(RIVLER) K 3018 A

Sensuskaart 1891 “Naauw R.", met sytakke “Klein" en “Groot” . Die
selfde by Veillet s.j. kaart. Topografiese reeks 1974 vel 3018 Loeriesfon- 
tein "Groot-" en "Klein-Nourivier".

Klein-Nourivier loop regs van die sendingstasie Leliefontein verby noord- 
waarts in die Groot-Nourivier wat n sytak word van die Buffelsrivier, 'n 
rivier wat in die Atlantiese Oseaan uitwater. Die naam kom nie by Gordon 
voor nie, ook nie by ander vroeere reisigers nie. Die spelling "Nou-" is die 
verafrikaansing van die Nederlandse "Naau(w)-" soos by die Sensuskaart 
en by Veillet. As verwysingsterm is “nou-” sinvol en goed. veral indien dit 
ook nog toepaslik is. Maar nou kom by alles nog n opmerklike geografiese 
en benoemingsfeit. Net suid van Leliefontein, naby die Klein-Nourivier, 
kry ons die “Wilgenhoutrivier” , meer suidwaarts die “Wilgenhoutsrivier" 
(met 'n verbindings -s-), en ten ooste van Leliefontein en van die Klein- 
Nourivier is daar die plekke “Een Wilger" en “Klein-Eenwilger". Met 
ander woorde: soos ook uit die name blyk, val die wilgerbome hier op 
langs die waterplekke. In Nama is die wilgerboom, by name die Salix ba- 
bylonica, die Thui- = “der Weidenbaum (des Oranje)" (Kr.-R. 1969 NW 
205), 'n baie belangrike boomsoort waaruit houtemmers, stampblokke, 
lepels ens. gemaak is. Hierdie Salix sp. is dikwels in plekname bewaar, vgl. 
o.a. KNEU, NOOIENS(RIVIER), NUIS en NUY. Die palatale klap word so 
ongeveer gevorm op dieselfde artikulasiepunt as die gewone -n-, en bowen- 
dien is die -u- van =t=hu(i)- genasaleer, sodat Thui vir die onbevange 
hoorder klink soos (=t=)nui-. Die naamkundige feit wat Gordon 1797 
genoem het, nl. dat al die plekname hier Namaname dra en dat die 
Blankes dit vertaal, die geografiese feit dat die Nourivier(e) en die Wilger- 
hout(s)riviere naby mekaar le, en die taalkundige feit dat die Khoekhoense 
=t=hui- reeds elders in plekname voorkom as TVui-, Nooiens- ens., en dat 
=t=hui- kan korreleer met die Afrikaanse Nou- van vandag, dit alles laat die 
vraag boeiend word in hoeverre dit waar is dat Nou-rivier net 'n volkseti-
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mologiese verafrikaansing is van die ou inlandse naam wat beteken “Wil- 
ge(r)rivier” . Alles saam geneem, meen ons dat dit die geval is, nl. dat 
Nourivier 'n volksetimologiese “makmaking” is van die oorspronklike 
naam, d.w.s. dat Nourivier eintlik niks met die begrip “nou" te doen het 
nie, dat dit ook nie Afrikaans is nie. Positief gestel: Nourivier is te ver- 
staan as die ou Khoekhoense naam wat beteken “Wilge(houts)rivier” .

NOUROEP(BERG) K 2818 DC kyk + NAROEP 

+ NOUSEES K 2919 AB/BA

“Nouzees” is plaas nr Ken. Q. 4-14, dist. Kenhardt (Topo-kadastrale reeks 
1966 vel 2918 Namies), die opstal is aangegee as “Nousees” (Topografiese 
reeks 1975 1:50 000 vel 2919AB Pofadder). In TH A** 915 het mnr W van 
Zyl 1973 Boer Vraelys inligting verstrek oor die riviernaam wat nie op ons 
kaarte voorkom nie; die naam Nousees is daar verklaar as “klein sweet” . 
Op topografiese gronde meen ons dat 'n ander moontlikheid ook oorwe- 
ging verdien. Op die plaas en ten noorde van die pad van Pofadder na Ka- 
kamas is op die genoemde Topografiese kaart ingeskryf “Rooibanke” . Dan 
lyk ’n verband met !nou- [nau-] = oker (Rust 1960 DNW 46) nie onmoont- 
lik nie. Suid van die genoemde pad is “Vaalkop"; suidoos daarvan en nog 
op die plaas Nousees is “Vaalputs” . Suidwes van Vaalputs en nou op 2919 
BC is “Witkoppies” . Vir “wit” is in Ou-Kaaps opgeteken nau-, soos Nama 
!noa = gryserig-wit, vgl. HOTT 532. Dan lyk dit asof die lid Nou- van 
Nousees taalkundig en topografies ’n verband kan he met Wit(koppies) en 
Vaal(puts en -kop). Ons meen die verklaring pas beter in die toponimiese 
patroon van die Khoekhoen as “klein sweet” . Die tweede lid van Nouzees/ 
Nousees, nl. -zees/-sees, is die lokatiefmorfeem -se- plus uitgangs -s wat 
soms aandui dat die beginpunt waarskynlik ’n bron of fontein was.

NOUSIES K 3019 CD

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3018 Loeriesfontein “Kaalspruit and Nou- 
sies South” .

Topografiese reeks 1974 vel 3018 Loeriesfontein “Nousies” .

“Kaalspruit and Nousies South" is plaas nr Civ. Q. 20-23, dist. Calvinia. 
Ons het al meermale gevind dat waar sodanige samegestelde name voor
kom, die Afrikaanse komponent die vertaling van die Khoekhoense kan 
wees. Moontlik is dit ook hier die geval. Noord van die plaas “Kaalspruit 
and Nousies South” is “Rooiberg Drift” nr Civ. Q. 20-24, noordoos daar
van en aangrensend is “Rooiberg” nr Civ. Q. 15-22. Op die genoemde 
Topografiese kaart word ook nog aangedui “Rooibergdrif se Kop” , “Groot
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Rooiberg”, “Rooibergrivier” , “Klein Rooiberg", “Klein Rooiberg Wes” 
en “Klein-Rooibergrivier” , alles noord van Nousies. Dit laat ons vermoed 
dat die lid Nou- van die naam Nousies dalk soos Nama !nou- [nau-] = 
(rooi) oker (Rust 46) kan wees. Taalkundig en topografies lyk dit moont- 
lik, en dat die rooi gesteldheid van die bodem wydverspreid is, spreek ook 
uit die plekname "Rooilaagte” , “Redman" en “Redmans Werf" suidoos 
van Nousies. Die lid -sies van “Nousies” is 'n lokatiefmorfeem.

NOUS (SE FOORT) K 2918 CA

Topografiese reeks 1975 vel 2918 Pofadder “Nous se Poort” .

“Nous se Poort” le suid van “Bleskop” en op die plaas “Kaip” nr Nam. 
Q. 5-15, distrik Namakwaland. Aan die hand van talle soortgelyke gevalle 
waar ’n Afrikaanse en ’n Khoekhoense pleknaam naas mekaar voorkom, 
sou ons verwag dat daar tussen "Nou-” en "Bles-" taalkundige verband 
sou wees. Ons meen dit is miskien wel die geval. In ons bronne kon ons 
nie ’n Khoekhoense woord vir “bles” vind wat met "Nou-” ooreenstem nie 
maar vir “glatt” is opgeteken "Thou" [Thau] (Rust I960 DNW 27), wat 
met die bestaanbare variabiliteit van H- en N- (vgl. TH A* 46 by 5 D 6) 
met die lid Nou- van die naam Nous kan ooreenstem. Die slot -s van die 
naam is lokatiefformans fern. sing, wat hier die “poort” sal aandui. Kyk 
ook GROOT KAU, GROOTKOU (SE KOP)

NUAUS S [2616]

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ TNu|aus: ‘Swartfon- 
tein’, ’n fontein in die berge noord [van Aus]” .

Die segsliede is David Roman en Dirk Tipod, die graadvierkant die van 
Aus. “Swartfontein” is die letterlike vertaling van die Namanaam, by 
Nama Tnu = swart, en |au- = fontein, met die -s van die fern, sing, as 
uitgang wat soms fonteinname kan aandui.

[TNu|aus]

NUBEES kyk NOBEES, NOBES 

+ NUBES S 1915 DA

Hartmann 1904 kaart “ INubes” , bron aan wapad, omgewing “Kalk, sehr 
steinig” . Sprigade-Moisel “Nubes” , bron, en so gespel op latere kaarte. 

Luiperth D 1977 Hoofraadslid “ INubes. Dit is die plek wat heuweltjies 
het. Dit is nie berge nie, se maar dit is die heuwels” .
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Vandag is dit plaas nr 32, noordwes van Outjo, en in daardie distrik. Die 
geval is bespreek in TH A** 921 as INubes (met dieselfde suigklap as by 
dr Hartmann) en betekenende "Vergelee” . Mnr Luiperth kom, weer met 
die klap ! vooraan, tot 'n ander verklaring, nl. “Heuwelplek”, wel soos 
Nama !ndu- [!nau] = "der Hiigel" (Kr.-R. 1969 NW 300). plus -be- as lo- 
katiefmorfeem, en daarby met die uitgang -s wat soms bronname aandui, 
kyk by Hartmann e.a. Daar is (ons moet dit tog se) 'n sekere onversoen- 
baarheid t.o.v. die jongste verklaring nl. die van mnr Luiperth. Krenz FK 
1979 Boer skryf ’n aantekening by bostaande en se o.m. "In daardie 
Aurib-wereld het ek geen heuwels (INouti) gesien nie. Die woordstam is 
INubes = ‘Vergelee’, want dit was die uiterste woonplek van die Auri of 
+  Aodama. Na die vlaktes van INubes het in die reentyd die Vambo met 
hulle beeste gekom. Lees The Okavango River.”

+ NUBIB S 2416 CC/2516 AA

In TH A** 922 het ons op gesag van PNK-SWA 1965 die naam Nubib ver- 
bind aan Nama nu- = "eed", “gelofte". Ons sou vermoed het dat die 
naam ouer was as die “last tribal war” soos deur die PNK-SWA genoem. 
Hierdie soort naamgewing val ook selde binne die toponimiese patroon 
van die Khoekhoen.

Op topografiese gronde doen ’n ander moontlikheid horn voor. Op die 
Topografiese reeks 1971 vel 2516 Gibeon merk ons dat die plase “Nubib” 
nr 42 en “Nubib West” nr 109 aanmekaar grens. Aan die noorwestekant 
word Nubib West begrens deur “Verweg" nr 126. “Weit (entfernt)" is in 
Nama !nu- (Rust 1960 DNW 72) wat taalkundig goed met die lid Nu- van 
Nubib ooreenstem. Die tweede lid van die naam, bi- b, is ’n lokatiefmor- 
feem, die slot -b masc. sing, spesifiek vir die berg wat hier primer sal wees. 
Op topografiese en taalkundige gronde lyk dit dan asof “Verweg” die ver- 
taling van "Nubib" kan wees.

Op die Topografiese reeks 1973 vel 2416 Mariental merk ons verder dat 
die “Nubibberge” van die plaas “Verweg” af noordwaarts strek.

[INubeb]

NUBITSAUS kyk NABITSAUS 

+ NUDAUS S 2416 AD

Moritz W 1978 Pastor Brief “Nudaos = !nu daos = ‘Ver pad'.”

Die plaasnaam is reeds bespreek in TH A** 924 met uiteenlopende me- 
nings van segsliede. Een van die segsliede het die naam verklaar as “weiter 
Weg” , en hierdie verklaring van mnr Krenz kry nou nog die steun van
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pastor Moritz en die familie Vlok van Hyas daar naby, by wie hy sy lig 
gaan opsteek het. Ons sien geen goeie rede hoekom die verklaring nie aan- 
geneenr kan word nie. Soos Nama !nu = ver, en dao- = pad, weg, gewone 
onomastiese bestanddele.

[INudaos]

NUDOUS K 2816 BB (ou naam van Swartpoort)

Sensuskaart 1891 “t’Nudous or Zwart Poort” .

Op die Topografiese reeks 1:50 000 1972 vel 2816 BB Sendelingsdrif word 
hierdie poort in die pad van Sendelingsdrif af ooswaarts aangegee as 
“Swartpoort” . Die ou Khoekhoense naam het verdwyn in sy Namavorm, 
maar leef voort in sy (vertaalde) Afrikaanse vorm. Die t’- dui 'n suigklap 
aan, hier die T , Tnu = swart, en dao-s = poort.

[TNudaos]

NUEISIB K 2817 CB (ou naam van Black Face(d) Mountain(s)) 

Sensuskaart 1891 “Tc.Nu Eisip or Black Face” .
Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2816 Alexander Bay “Black Faced 

Mountains” , en op ooreenstemmende Topografiese vel 1974 “Black 
Face Mountain” .

Flierdie berg net onderkant Skimmelberg en westelik van Vioolsdrif het 
oorspronklik ’n Khoekhoense naam gehad: die Sensuskaart gee die naam 
die eerste aan, dan daarnaas sy letterlike vertaling in Engels as “Black 
Face” , ’n vertaling wat later uitgebrei is tot Black Face Mountain, waar- 
naas “Faced” en “Mountains” ook gehoor is. Die Khoekhoense naam het 
heeltemal verdwyn. Opmerklik dat ons hier die vertaling in Engels het. 
Die Tc. stel die T voor, by Tnu- = swart, en eis [ai-s] = “Gesicht” (Rust 
1960 DNW 27), plus -si-b waarvan die -si- toponimiese indeks is, en die 
ml. ekv. -b die terminaal wat hier bergname aandui.

[TNu-aiseb]

NUGREHEAP kyk KIGHERHEAP

NUHOAB, NUHUAB S 2014 AC (by uitmondingspunt)

Zaby Z 1979 Rektor Namibiana 1(1) 54 “Der TNu-!nabeb wird auch 
TNu-||hdab, der schwarze Fluab, genannt...”

TNu = swart. Kyk verder HUAB vir die tweede lid. en NUNABEB vir die 
alternatiewe naam.
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NUHOMI S 2716 BC (ou naam van Swartpunt)

Snewe L 1977 Hoofevangelis Gesprek “Swartpunt se naam was 
=t=Nu!hommi. Daar is ’n rant wat swart is” .

Dit was sy antwoord op ons vraag of daar plekke is wat vroeer Namaname 
gehad het maar wat nou vervang of vertaal is. =t=Nu = swart, en !hommi = 
“der Berg” (Kr.-R. 1969 NW 306 en 191 resp.), letterlik "Swartberg" of 
“Swartkop” , in die huidige naam van Swartpunt te verstaan as “Swartberg- 
punt” . In feite is dit nog ’n vertaling. Swartpunt is die naam van plaas nr 
74 wat 'n groot deel van die “Rekvlakte" insluit. Dit is in die distrik Liide- 
ritz en goed suidoos van die “Bucht” . Kyk verder NUHUMI in TH A** 
932 oor tussenname vir dieselfde plek.

[+Nu!hommi]

NUHUB 2020/2428 (soos by Raper 1972 81) (Khoekhoense naam vir Kala
hari)

Kroenlein JG 1889 Wortschatz 263 “ |Nu-!hub: das Durstfeld (Kalihari- 
wiiste, wasserlose Einode)” . Dies, by Kr.-R. 1969 NW 302 maar “Kali- 
hari-” nou normatief gespel as “Kalahari-” .

!Hu- beteken “grond...ook land, gebied”, en |nu- = “been (liggaams- 
deel)” , hier wel te dink saam met loop, stap. nl. in die waterlose woestyn- 
sandbulte.

+ NUIBA S 2219 DC

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek “Jy 
moet se =1= Nuiba. Mens se nie daardie woord nie. Toe ek my nuwe vrou 
gekry het, toe het hy mos vir ons altyd so gemaak. Dit is 'n vraag. As 
hy miskien nie daardie ding verstaan nie, dan se hy ‘=t=nuiba?’, dan 
moet die ander een mos se ‘Ja.’ ‘Is dit kont?”’

Die naam van Nuiba, plaas 373, is bespreek in TH A** 932. Daar is deur 
twee van ons segsliede dieselfde grondwoord ten grondslag aan hulle ver- 
klaring gele as wat die span van mnr Hanse gekies het, nl. Tnui- = vrou- 
like skaamdeel. Lees na wat t.a.p. verder hieroor gese is.

NUICHAS S 2717 AB

Nuichas, naam van o.a. plaas nr 94 en van 'n rivier wat deur die plaas 
stroom en horn ontlas in die Konkieprivier, is behandel in TH A** 933, 
maar ’n ander moontlikheid word ook voorgehou by HABUBIB in hierdie 
boekdeel.
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Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ ||Nuidaos: ‘Vetpoort’, 
fontein in berge suid van rivier ||Nuidaos".

Die segsliede is David Roman en Dirk Tipod. Die ligging van die fontein 
en die rivier is suid van Aus, soos meegedeel is. “Vetpoort” is die letter
like vertaling, soos Nama ||nui- vir vet in die algemeen, en dao-s vir poort, 
vgl. Kr.-R. 1969 NW 303 en 53 resp. Die rivier Nuidao-b het dieselfde be- 
tekenis; sy uitgang is egter die -b van die ml. ekv. wat 'n gewone teken is 
by riviername (soos trouens ook by bergname).

[11Nuidaob. ||Nuidaos**]

NUIDAOB, NUIDAOS S [2616]

NUIMS S 1916 DA

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek 
“ +  Nuims, dit is die bessies, die wilde dadeltjies".

Nuims is die naam van plaas nr 415, nog net in die distrik Grootfontein, 
aan sy westelike distriksgrens, na aan die pad van Otavi na Outjo. Die 
wilde dadel. in Herero omuwe, in die volksmond ombeboom, is volgens 
HJ Wiss 1975 Botanische Mitt 50 die Berchemia discolor, aldaar 'n goeie 
beskrywing. Die vr. ekv. -s dui wel die naam van die bron aan wat toe as 
naam ook op die plaas oorgegaan het.

NUIRES S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk "INuires, ’n Inaraveld 
in ou bedding van die IKhuiseb. Beteken Trapval’ of 'Slagyster'. Hier is 
valle gestel om wild te vang".

By Nama !nui = “einen Selbstschuss stellen (Falle fur Hyane)” (Kr.-R. 
1969 NW 305), plus die -ri wat vir versterkende aksie aan verbale stamme 
geheg word, met die -s van die vr. ekv. wat die naam substantiveer.

NUISIB S 1918 BC

Hartmann 1904 kaart “Nuisib. Stets Wasser". Dieselfde naam op ander 
kaarte.

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Dit 
is maar die plek waar die Inoebome gegroei het. Die Witmense noem 
horn die swarthaak” .

Nuisib is plaas nr 263, noordoostelik van Grootfontein af, aan 'n ou trek- 
pad wat ook C. von Francois in 1891-92 gevolg het. Dit le langs “Swaarwa-
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ter" nr 946, wat ons laat wonder het of die lid Nui- nie verbindbaar is met 
Nama ||noe = “schwerfallig” (Rust 1960 DNW 56) nie, nl. moeilik om die 
water by te kom, maar mnr Xaregeb se span ken die plek en verbind die 
naam met die Acacia mellifera (Wiss HJ 1973 Botanische Mitt 4), in Duits 
Hakiedorn, in Afrikaans swarthaak. in Nama !noe. Die -si- is lokatief, die 
ml. ekv. -b dui hier 'n lopende (langwerpige) fontein aan.

NUISIE S 2219 DD

Opperman AM 1974 Huisvrou Vraelys "Nui-sie. In Boesmantaal spreek 
hulle dit uit as ‘Nui-sie' (Afrikaanse spelling). Beteken ‘Holte. laagte, 
gat’. Die waterbron is in 'n laagte, of beter, in 'n pan".

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek “Dit 
word gese Nuisie is ‘heuning". Dit is nou op Herero. ‘onuise'. Die Hot- 
nots se 'danib'. Nuisie is 'n Hereronaam".

Nui-sie is plaas nr 376, na aan die oosgrens, distrik Gobabis. Daar is 'n 
groot pan genoem “Bitterwater se Pan", suidwes daarvan le "Platneus" 
naby ’n ander pan, op die SWA-reeks 1965 vel 2218 Gobabis ongenoem. 
Daar is topografiese regverdiging vir mev. Opperman se aanwysing, maar 
taalkundig sluit dit nie goed nie. Met "Heuningplek" in gedagte (volgens 
mnr Hanse en sy span), wat blykbaar ook die opvatting onder die Bruin- 
mense is, hoef nie noodwendig van 'n Hererowoord uitgegaan te word nie. 
By Rust 1960 DNW word vir “heuning" onder Nama opgegee ||nui-danib. 
nl. vir heuning wat wit van kleur is, 'n woord wat o.i. bevredigend aansluit 
by die lid Nui- van die pleknaam. Ons voorkeur is nogtans anders. Met 
S.A.-reeks 1977 skaal 1:50 000 vel 2219 Protem voor ons, merk ons dat die 
buurplaas 375 wat wes aan Nui-sie grens, die genoemde pan “Platneus" 
dra, en dat die opstal met krale en meer ook ingeteken is as “Platneus".

In die geval van buurplase waarvan die een ’n Khoekhoense en die 
ander 'n Hollandse naam dra, ontstaan die vraag of die onbekende beteke- 
nis van die inlandse naam nie as vertaling vervat is in die Hollandse naam 
nie. Dit lyk of ons hier so 'n geval het t.o.v. die dele “neus" en “nui". 
Nama vir neus is ‘Pgui- (Rust I960 DNW 44). Rust voeg by ook vir “Berg- 
nase” . Dit was vir nie-Khoekhoense mense 'n baie moeilike klankgroep 
om uit te spreek of om te skryf. Ons het talle spelpogings hiervan. kyk 
HOTT 400-401, en interessant dat dr Andrew Smith 1835 VRV 21 281 vir 
“nose” onder die Griekwa en Korana opteken nue(p), soos die eerste lid 
van Nui-sie. Die -sie is wel lokatief. Die begrip "plat" (van Platneus) is nie 
n bestanddeel van die inlandse naam nie. Om saam te vat: Nui-sie is o.i. 

“Plek (-sie) wat lyk soos 'n (plat), neus ( +  gui-)'\ moontlik n.a.v. 'n verhe- 
wenheid daar.
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NUITSAS S 1918 BC

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek 
“Nuitsas is maar dieselfde as Nuisib, dit is die plek waar die swarthaak 
staan. Swarthaak is op Nama !noe.”

Dit geld hier plase Nuitsas nr 266 en Nuitsas Slid nr 265, noordoostelik van 
Grootfontein en na aan NUISIB, alwaar die Inoeboom nader bespreek 
word. Die -tsa- is ’n lokatief, die fern. sing, -s dui wel ook hier aan dat die 
naam oorspronklik op ’n fontein betrek was. Later het dit op die onderver- 
deelde plase oorgegaan.

NUKANEB S 2717 AD

Opmeting 1951 “Nukanieprivier, dist. Bethanien, ong. 30 myl [48 km] oos- 
telik van dorp. Ou naam van ’n rivier, uit Nama. Ander spelvorme: 
Nunanieprivier, wat ook maar ‘Swartrandrivier’ beteken; omdat die 
rivier al op die Swartrand langs afloop, is dit na die rand vernoem” . [In- 
ligting deur sersant SJ Buys verkry van mnr David Vries.]

Die graadvierkant is vir die plek waar die Nukaneb in die Konkiep inloop, 
maar die rivier begin bo en oostelik van Bethanien. Ons het die naam 
onder NUGANIB in TH A** 926-7 bespreek en verklaar as “Swartkrans” . 
Die wisseluitspraak wat ons nou verneem, nl. Nunaniep-, knoop die 
riviernaam taalkundig aan “Swartrand"’ (kyk TH A* 939) vas, en verder 
verneem ons ook die geografiese rede hiervoor, t.w. omdat die rivier al op 
die Swartrand langs afloop. Bostaande dien as verbetering of aanvulling. 
Die riviernaam is egter ingeskryf as Nukaneb op die amptelike kaart van 
die SWA-reeks 1975 vel 2716 Ai-ais. Die wisseling van -n-, -k- en -g- word 
hier gei'llustreer. Die -b van die ml. ekv. (ook geskryf -p in die aanhaling) 
is gewoon by riviername.

NUKHUWIS S 1918 BA

SWA-reeks 1978 skaal 1:50 000 vel 1918 BA Taranaki “Nukhuwis” plaas 
nr 268.

Dit kan net beteken “Swartvlei” (Nama =f=nu = swart, en Ikhuwi- = vlei), 
met die vr. ekv. -s hier as indeks van name van vleie, bronne ens. Die ge
noemde kaart toon aan hoe die plaas talle moerasse en vleie het, mens kan 
se, omtrent oortrek daarvan is. Op vroee kaarte kom die naam nog nie 
voor nie. Die plaas le aan die hoofpad van Grootfontein af na Rundu toe.

[=t=Nu!khuwis]
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+ NUKOIS S 2718 BD

Koper T 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek “Nukois, 
ons ken die plek goed. Die mens moet se |Nu-!khois, dit meen ‘Voet 
stap'.”

Nama jnu- = “das Bein’’, en !khoi [!khoe] = “laufen, rennen” (Kr.-R. 
1969 NW 302 en 245 resp.) Minstens taalkundig bevredig hierdie verklaring 
veel meer as die wat in TH A** 937 gegee is vir hierdie plaas Nukois nr 
269, distrik Karasburg. Dit le 30 km noord van Duurdrift (Nord) waar die 
ondervraagdes gewerk het.

NUMAIS, NUMAIS(SPITZE) S 2716 DC

[Grundemann 1867 kaart “Gowaxab” . Hahn Th 1879 kaart “Gobaxab” .] 
Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Numais (Gowachab)” . DSWA-reeks 
1910 Blatt 28 Oranjemund “Nomes” . SWA-reeks 1975 vel 2716 Ai-ais 
“Numasspitze” .

Die ou naam was Gowachab en dit het blykbaar alleen voorgekom, maar 
teen 1900 (die tyd van die Kriegskarte) het hy tweede plek ingeneem naas 
Numais (of ’n spelvariasie daarvan), maar tien jaar later het nog net 
Numais dokumentasiepeil besit en het Gowachab verdwyn. In die begin 
was dit die naam van "n belangrike uitspanplek by 'n bron, later het dit 
horn daarvan losgemaak en op die kaart van 1975 is dit ’n bergspits. In die 
begin was dit ’n plek waar wildevyebome gestaan het, vgl. Nama |gowe- 
= “der wilde Feigenbaum” (Kr.-R. 1969 NW 119), -xa- (of -cha-) = volop 
aan, baie. Dit is ’n boomsoort met eetbare soei vrug. Hierdie naam is ver- 
vang deur |noma-, beter, deur |noma-hais = “der Feigenbaum” (Kr.-R. 
292), saamgetrek tot Numais. Gewoonlik is die |nomahais gebruik vir die 
makvy. Moet ons daarvan iets aflei, nl. dat die reisigers wat daar oorge- 
staan het, ook nog ’n makvy daar laat wortelskiet het wat daar goed 
geaard het en ’n kenmerk van die plek geword het?

NUMDIS S 2719 AD

Koper T 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek “Numdis, 
dit is |Nomdas. |Nomdas beteken ‘Glimlag’.”

Numdis is plaas nr 274, oostelik van Groot Karasberge. Op SWA-reeks 
1974 vel 2718 Griinau is by die waterplek aan die Swartkloofrivier wat 
noord van die plaas loop, ’n Jehug ingeteken as Nomdas. Numdis en 
Nomdas is duidelik wisseluitsprake van mekaar. Nama |nom = “schmun- 
zeln, lacheln” (Kr.-R. 1969 NW 292). Die -da- is o.m. ’n verkleiningsuf- 
fiks, en die -s van die vr. ekv. se dat dit die naam van ’n plek is.

[|Nomdas]
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NUMEIB(VLEI) S 1919 AD

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Numeib-Vlei” , en op ander kaarte.

Die plek le in die Omatako Omuramba. Gelet op ander pleknaamver- 
bande met die vyeboom in hierdie omgewing, wonder mens (by afwesig- 
heid van enige buitehulp) of ons hier nie die Namawoord vir die vyeboom 
het nie. die |noma-hai-, saamgetrek tot “Numeib". Dit is dan die vlei waar 
die vyebome aangetref is. Dit is ’n voorlopige wenk. Op vel 1918 Groot
fontein van SWA-reeks 1976 korreleer die vlei met “Kanovlei” . maar dit 
lyk nie of dit die inlandse naam vertaal nie.

NUMIS S 2616 AA

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Numis” , plaas. SWA-reeks 1969 vel 2616 
Bethanien “Numis” , plaas nr 89.

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “Numis het 
ook 'n ander naam. Dit is |Haruxas. Dit is ‘Baie biesies’. Daardie berg 
het ook "n fontein” .

Numis le aan die suidelike hang van die Tirasberge. Deur horn loop die 
pad van Aus na Spes Bona. In die volksmond het hy ’n alternatiewe naam, 
maar ons segsliede kon ons nie met "n verklaring vir Numis self help nie.

NUNAB S 1917 CA

Hartmann 1904 kaart “ INulnab, Laagte. Wasserpiits & F(ontei)n im 
Kalk” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Nunab” bron aan 'n ou wapad. 

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Ons 
se: INulnab, dit is lankmoedig, geduldig".

Vandag is dit Nunab plaas nr 57, wes van Otavi. Ook Kr.-R. 1969 NW 304 
gee by !nu-!na aan “langmiltig, geduldig” , maar waarop hierdie etiket be- 
trekking moet he, is nie sonder meer duidelik nie. Die naam is betreklik 
oud en stam uit die tyd van jag op wild: moontlik hou die naam daarmee 
verband. Hoe ook al, wat die verklaring van ons segsliede steun, is die feit 
dat dr Hartmann dieselfde klapklanke gehoor het as wat hulle gebruik.

NUNABEB S 2014 AC (by uitmondingspunt). (Alternatiewe name is 
Geinab en Nuhoab)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 54 “ =t=NU-!NABEB, ein Flusslauf, 
der nahe Khorixas, auf 2015, beginnt und bei “Die Riet” 2014 AC in 
den Huab miindet. (Siehe auch Farm Blouwpoort). Wortlich: “Drinnen 
ist es schwarz” , weil dunkler Sand im Flussbett zu sehen ist. Der =t=Nu-
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Inabeb wird auch =t= Nu-1 |hoab, der “schwarze Huab” genannt. Ausser- 
dem hat er noch den Namen 11Gei-11nab. Man kann, so sagt man, 
schlecht mit der Eselskarre den Fluss hinunterfahren, weil er oben zu 
eng ist und weiter unten. bei den Quellen von Geiomi (Driekrone), zu 
viele Felsen im Flussbett sind (||gei = Schlecht, 11na = hinunter).”

By Nama =t=nu = swart, plus -!na = in, binne(kant), -be- is ’n suffiks wat 
’n lokatiewe funksie het, en die ml. ekv. -b is ’n gewone genusuitgang by 
riviername wat weens hulle uitgestrektheid in lengte as manlik gewaardeer 
word. Die naam van die rivier is ook die inlandse naam vir die plaas waar- 
deur die rivier gaan, maar vandag dra die plaas die naam “Blaauwpoort” . 
“Rivier wat swart binne-in is” (vanwee die kleur van die sand).

NUNABES S 2014 CB (tans Blaauwpoort)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 50 “Blouwpoort nr 520. [Von al- 
tersher unter den Darna bekannt als] =PNu-!nabes. Genannt nach dem 
Fliisschen =t=Nu-!nabeb, an dem die Farm gelegen ist...”

Plaas nr 520 is in die moderne kaarte ingeskryf as “Blaauwpoort” . Die 
plaas le op albei die oewers van die Huabrivier. suidwestelik van Khorixas, 
die hoofstad van Damaraland. Deur die plaas loop van suid na noord die 
riviertjie Nunabeb. Die riviernaam gaan uit op die ml. ekv. -b, die ou in
landse plaasnaam op die vr. ekv. -s. Vir die betekenis kyk NUNABEB.

NUN1B S 2418 BA

Judt F 1905 Quellen 6 285 "Hendrik Witbooi liegt in INunib. die Hoacha- 
nasser etwas weiter ostlich im Tsamafeld” . En op bl. 288 aldaar “Die 
Witkam sind von INunib. ostlich von Kalkfontein..."

Strunck P 1974 Priester Vraelys “Nunib naby Stampriet, nunib = ’n man 
wat op die uitkyk is. Inligting van Z. Isak".

Isaack HS 1977 en twee ander Khoekhoen van Mariental Gesprek “Nunib 
is |Hunib, die plaas van mnr NGJ Maritz. Dit is ‘Een nuniboom, die 
witgatboom'."

Die plaas Nunib nr 127 le naby Stampriet, noordoostelik daarvan. Die 
gegewe verklarings loop uiteen. Ons meen dat enige verklaring wat nie ge- 
baseer is op n uitspraak met ’n serebrale tongslag vooraan nie, d.w.s. van 
die uitspraak van pastor Judt, verwerp moet word. So ’n verklaring het ons 
nog nie. Die wisseling by mnr HS Isaack en sy span van n- en h- is interes- 
sant, ook by mnr RA du Raan 1978 Dorpsingenieur wat ons nie aangehaal 
het nie (hy dink aan !huni = geel). Hierdie feit sowel as die feit dat Nunib 
na aan Stampriet le, laat die vraag opkom of ons in !nuni- nie die Nama-
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woord !hu = “stampfen” (Kr.-R. 1969 NW 202) moet vermoed nie. Vol- 
gens dr Th Hahn 1901 Collectanea is die vorm !hu 'n latere ontwikkeling 
uit !huni. Nunib is dan die “Stampplek”, ook “Dansplek”.

[INunib*]

NUNIGABS (SE BERGE) K 2818 DC

Topografiese reeks 1973 vel 2818 Warmbad “Nunigabs se Berge” .

“Nunigabs se Berge” le in die noordelike deel van die plaas HOUNIAMS 
nr Nam. Q. 6-14, distrik Namakwaland. Die naam HOUNIAMS het ons in 
TH A** 574 op gesag van Schultze 1904-5 ANUK 169 verklaar as “Witgat- 
boomputs” , soos Nama |huni- = die witgatboom, 'n Boscia spesie. Dit lyk 
topografies seker dat die lid Nuni- van die naam Nunigabs se Rivier ook 
soos Nama |huni- is, vgl. TH A* 46 by 5 D 6 vir die wisseling van n- en h-. 
Oor die tweede lid, -gab(s), is ons minder seker. Dit kan bv. wees soos 
Nama -xa- = “baie” (vgl. NUNIGHABlRIVIER) in TH A** 940), of soos 
Nama !ab = “rivier” (Rust 1960 DNW 22), of T=ga-b = "die Flache, die 
Ebene; die Vley” (Kr.-R. 1969 NW 97). Dit is onwaarskynlik dat Nama 'n 
ml. ekv. -b sal he wat onmiddellik gevolg is deur ’n vr. ekv. -s; die slot -s 
van Nunigabs sal dan waarskynlik Afrikaans wees.

NUQUAP K 2520 CA

Opmeting 1955 “Nu Quap. kop in distrik Gordonia, 199 myl [320 km] 
noordnoordwes [van Upington]. Ou naam, uit Hottentot. Dit word heel- 
wat anders uitgespreek en beteken ‘Swart straat’. Quap met ’n verskil- 
lende tongslag beteken ‘holte, pan, straat’. Inligting verkry van Nama- 
man T. Mathys. Hy ken die taal en het die landmeter vergesel” .

Soos Nama =bNu-!goa-b; d=nu = swart, en !goa- = “Einsenkung” (Kr.-R. 
1969 NW 125). Die “insinking” kan ’n kolk of kuil wees, veral as daar 
water is, soos vir ’n plek aan die Nossob of aan die Auob (vgl. 
KAMQUA), of dit kan die langwerpige verdieping tussen twee gelyklo- 
pende sandduine wees, genoem ’n “straat” . Die kop le op die plaas Nu 
Quap B 235/1919. Kyk verder by ABAQUA in hierdie deel. “Swartkolk” .

NURABIS kyk NORABIS

NURIS S 2616 BB (ou naam van Zuurberg)

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Nuris (Sauerberg, Zuurberg)” .

Dit korreleer met die huidige plaas Zuurberg nr 46 ten weste van die Kon-

664



kieprivier op BB. Ons lees die naam op ons nie baie goeie xeroxkopie van 
die kaart as Nuris, maar dit kan Kuris wees. Vir "sauer” (suur) het Nama 
|kuru (Kr.-R. 1969 NW 253). Die inskrywing op die Kriegskarte wek die 
indruk dat die naam in sy Duitse en sy Hollandse vorm 'n vertaling is. Die 
Duitse vorm en die Khoekhoense naam het verdwyn, die Nederlandse 
vorm Zuurberg is, soos gese, die geregistreerde naam-van die plek vandag. 
Die naam moet nie met ander Suurberge verwar word nie (een is seifs daar 
naby).

NURUGAS S 1918 BD (nou Maroelaboom)

Hartmann 1904 kaart "Nuragas” , 'n pan. Dieselfde op Sprigade-Moisel 
1904 Kriegsk en op DSWA-reeks 1910 Blatt 12 Grootfontein, maar later 
“Nurugas” , so op SWA-reeks 1976 vel 1918 Grootfontein.

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Hy 
is INurugas, of ons se INurigas, ‘Skinderplek’. Nou noem hulle horn 
‘Maroelaboom’.”

Op ou kaarte is hierdie belangrike pan en waterplek ingeskryf as “Nur-a- 
gas” . Dit was op die roete van C. von Francois in 1891-92. Vandag is dit 
“Nur-u-gas” , plaas nr 923, noordoos van Grootfontein, en daarnaas is dit 
nog bekend as “Maroelaboom” . Die betekenis wel soos by mnr Xaregeb 
en sy span.

NUTIEP K 2919 DC

Sensuskaart 1891 “Nutiep” . Veillet s.j. kaart ook nog “Nutieps Puts” , en 
elders.

Abrahamskop 1001 meter hoog met landmetersbaken nr 46 daarop, vorm 
die noordelikste punt van die plaas Nutiep nr Civ. Q. 16-2, distrik Calvi- 
nia. Meer suidwaarts le die opstal met landerye van die plaas Abrahams
kop, en aan die pad regoor le “Uitsig” (Topografiese reeks 1976 vel 2919 
DC Nelsputs, skaal 1:50 000). Die vraag is of Uitsig nie ’n aanduiding 
bevat van die betekenis van Nutiep nie, bv. met die Nu- te begryp as !nu 
= “weit, entfernt” (Rust 1960 DNW 73). Daar is ’n groot aantal plase met 
die naam van “Uitsig/Uitzicht” (vgl. Leistner en Morris 1976 Annals 510- 
511), “Uitkyk” , “Verzicht” , “Vergelegen” ens., ook met bestanddeel 
“Loer-/Spioen” ens. In Calvinia-distrik is bv. die plase “Uitkyk” nr 14-14 
op 3019 DB, en nr 15-13 op 3119 DD. Die element -tie- van Nutiep kan 
ons nog nie anders verklaar as ’n lokativerende morfeem nie; die -p (ml. 
ekv.) indiseer wel ’n hoogte of uitheffing.
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NUTTABOOI K [2917 CC]

Brand JJ 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof "Weer 'n Nama- 
woord, en so ver ek by hulle kan vasstel. het dit iets met 'n voetpad te 
doen".

“Voetpad” is in Nama !gani [Iganni], +garob of |nu-daob (Rust 1960 
DNW 24), lg. soos |nu- = "been” of “voet” (HOTT 507), en dao-b = 
“pad”, “weg” (Rust 72). Klankmatig is 'n verband moontlik tussen |nu- 
dao-b en die deel Nutta(b)- van die naam Nuttabooi. Oor die laaste deel 
van die naam, nl. -(b)ooi, het ons nog nie ’n bevredigende verklaring nie. 
Ons neem aan dat Nuttabooi op die plaas “Honde Vlei” (mnr. Brand se 
adres) is.

+ NUUIBEB S 2316 C (moontlik ou naam van Swartkrans)

Hahn Th 1879 kaart “ T=Nu-|ui-beb Mt."

In hierdie vorm het ons die naam net by dr Hahn gekry. Dit korreleer met 
die massa wat op die SWA-reeks 1974 vel 2316 Rehoboth ingeskryf is as 
“Rantberge”. Met suigklanke so duidelik aangegee is die Namanaam te 
vertaal met die “Plek (-be- wat lokaliteit aandui, en met die ml. ekv. -b 
wat hier bepaaldelik se dat die plek ’n berg is) waar die klippe/rotse/berg 
(-1ui-) swart ( +  nu) is” , so ongeveer “Swartberg” . Nou le hier aan die 
noordwestelike punt van die Rantberge 'n plaas “Swartkrans” nr 224 met 
’n landmetersbaken daarop. Die vraag wat horn aan ons opdring, is dit: 
vertaal “Swartkrans” nie die ou naam Nu-ui-beb nie? Waar twee name in 
so ’n noue buurskap voorkom, so het ons talle kere sonder veel twyfel kon 
vasstel, leef die Khoekhoense naam in vertaling voort. Ons meen dat dit 
hier ook die geval is: die plaas dra die ou Khoekhoense maar nou verlore 
naam in vertaalde vorm. Sover ons kennis strek, het alleen Hahn hierdie 
inlandse naam vir ons opgeteken. Vgl. ook TH A** 941.

NUWARIS(KOP), N’WARDOUWS(KOP) K 3219 DC (ou naam van Swart- 
rug)

Opmeting 1954 “Nuwariskop, N’Wardouwskop, distrik Ceres, ’n kop 31 
myl [48 km] noordoos van dorp [maar daaragter staan ingeskryf “54 
myl” , d.w.s. 87 km, moontlik per pad], Ou naam, uit Kaffertaal. 
Nadruk by uitspraak op war. Betekenis onbekend. Gelee op plaas Hart- 
nekskloof 224, ’n deel van N’Wardouw” .

Ons beskik dan oor die volgende feite: Nuwariskop le op Hartnekskloof 
wat voor die onderverdeling N’Wardouw geheet het, m.a.w. Nuwariskop le 
in feite op N’Wardouw, sodat daar geografies ’n ontwyfelbare verband
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tussen die plaas en die kop bestaan, en ook onomasties, t.w. in die ge- 
meenskaplike eerste lid Nuwar- en N’War-. Die -(i)s in die een geval is ’n 
lokatiewe element, die -douw in die ander geval is die generiese element 
wat beteken “kloof/poort". “Nardouwkloof' beteken t.o.v. die slotdele 
letterlik “Nar-kloofkloof” .

Wat is die oudste, die Nuwar- of die N'War-? En wat beteken hy? Ons 
meen daar is hulp. Die Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3218 Clanwilliam 
teken op “Hartneks Kloof” in, aan die westelike kant van die plaas, “Nu- 
wariskop”, en regs daarvan, aan die oostelike kant van die plaas, met 
landmetersbaken nr 72 daarop, “Swartrug” . “Swart” is in Nama =bnu, die- 
selfde as die eerste lid van Nu-war-(iskop).

Ons ken die feit van die dubbelnamigheid wat ons by sulke ou inlandse 
plekname keer op keer vasgestel het. “Swartrug” is waarskynlik die latere 
vertaling van die ou naam, afkomstig uit die tyd toe die ou naam se bete
kenis nog bekend was. Indien juis, dan is Nuwar- die voller vorm, en 
N’War- ’n saamgetrokke vorm. Naas mekaar kont hulle voor in bv. “Nu- 
wardouwskloof” wat deur “N’wardouw” (ook gespel N’Wardouw) loop, 
vgl. die genoemde kaart. Nu- is dus behoue in die naam van die kop en 
van die kloof, lg. loop uit in die Beukesfonteinrivier. En in sy Afrikaanse 
vertaling as “Swart-” is die ou Nu- behoue vir die kop “Swartrug” wat 
teenoor Nuwariskop le, en wel ook vir die byliggende groot massa “Swart- 
ruggens” binne die oostelike kant van die Sederberge.

Indien die Nu- en die N’- deur die Afrikaanse "Swart-” vertaal word, 
dan moet die -war- deur die Afrikaanse “-rug(gens)" vertaal word. Nou is 
daar ’n woord vir “berg” wat Meinhof opgeteken het as !are- (HOTT 219). 
Dit is blykbaar die woord wat behoue gebly het in lari- vir ons “steenbok- 
kie” , waarin by steen- gedink moet word aan “klip” , oorspronklik dus 
“klip(bokkie)” , ’n naam wat gebly het ook toe die toepassing nie meer 
suiwer was nie, toe dit oorgegaan het op ’n verwante antiloopsoort. Die 
!ar(i) = “berg” sal die -war(i)- van die betrokke name wees. Ons hou dit 
voor as ’n waarskynlikheid.

Die boeiende vraag wat hieruit voortvloei, is dit: As =l=Nu-!ari- in die 
vorm Nuwari- later oorgegaan het in die vorm N’war-(douw), het hierdie 
N’war- saam met -dou(w) nie oorgegaan tot Nar- in die bergmassa met die 
naam van Nardou(w) nie, nl. die bergmassa wat reg noord van hierdie 
massa le nie? Dit sal dan noodwendig meebring dat die betekenis van 
NARDOUW... soos aangebied in TH A** 862-3 hersien moet word, d.w.s. 
om verklaar te word as “Swartruggens” of “Swartberg” .

NUZINAB1S S 2619 CC

DSWA-reeks 1912 Blatt 25 Keetmanshoop “F(arm) Nuzinabes” , en op
latere kaarte.
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Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Nuzinabis. 
Kyk, daar is ’n klip net soos daardie Natas, maar hy is nie soos daardie 
Vingerklip te smal of te dun nie. Hy het ’n venster, hy het ’n gat. Jy 
sien dwarsdeur daardie gat. 11Hutsi- ||hoabes. Dit beteken ’n ‘Krans met 
’n stukkende plek’, dit is, 'n kop met 'n natuurlike venster. 11Hu bete
ken eintlik stukkend. ||Hoa is 'n krans. Dit lyk asof hy ’n kransietjie is, 
maar hy is nie ’n krans nie” .

Die SWA-reeks 1968 vel 2618 Keetmanshoop het ’n interessante inskry- 
wing op die plaas Nuzinabis nr 69, distrik Keetmanshoop, reg wes van 
Aroab. Dit is nl. “Vensterkop” . Die beskrywing van ons segsliede verwys 
duidelik na hierdie Vensterkop. Dan is Vensterkop die poetiese siening 
van die plaasnaam. “Ein Loch hindurchbohren” (Kr.-R. 1969 NW 200) is 
in Nama ||hu, en hiermee stem ooreen die Nu- van die plaasnaam (met die 
wisseling van h- en n- wat frekwent is na ’n schnalz, vgl. TH A* bl 46), 
plus die adverbiale -tsi, gevolg deur die tweede element 11hoa-, weer met 
dieselfde wisseling van h- en n-, hier saamgetrek tot -na-, in betekenis van 
o.a. “iiberhangender Felsvorsprung" (Kr.-R. 187). Die -be- is lokatief. die 
-s spesifiseer moontlik hier net die “plek” . ||Hutsi + 11hoa + be + s is dan 
die rekonstruksie volgens die huidige ortografie, en “Vensterkop” is die 
poetiese “vertaling” daarvan.

N’WARDOUW kyk NUWARIS

NYTAS K 2820 BC kyk CNYDAS (ou naam van Toeslaan)

Veillet s.j. kaart "Nytas” .

Dit is ’n spelvorm van CNYDAS soos bespreek in TH A* 289, waar dit 
verklaar is as “Met die asgaai gooi” , volgens Engelbrecht SJ 1925. Wat 
nou bygevoeg word, is ’n versterkende feit. Noord van die groot plase 
Cnydas, ook weerskante van die Moloporivier, le uitgestrek die onderver- 
deelde plase “Toeslaan East” en “T. West” . Op Veillet se kaart is bokant 
Cnydas en Nytas ’n “Toeslaan Kop” waarvandaan die plase wel hulle 
naam gekry het. "Toeslaan” is ongetwyfeld 'n poging om die inlandse 
naam, gespel Cnydas en Nytas, te vertaal, na dit vir ons lyk. Die begin- 
punt was wel die koppie van 880 meter hoog met landmetersbaken nr 39 
daarop. Daar moes die gebeurtenisse hulle afgespeel het wat agterna be- 
skryf is as “Toeslaan”, indien “toeslaan” te begryp is soos by mnr Engel
brecht, nl. met asgaaie gooi. Die omgewing om die koppie het toe die al- 
gemene naam gekry, d.w.s. die kompleks plase “Toeslaan West” op 2820 
AD en “T. East” op BC, met die naam in Afrikaans, en suidelik daarvan 
“Cnydas West” en “C. East” , met dieselfde naam in Khoekhoens. Die C
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is te begryp as die tongslag, die -ny- wel soos Nama (=t=)nou = “schlagen” 
(Rust 1960 DNW 53), in die sin van slaan, toeslaan, doodslaan, of Nama 
=t=nou- +  nui = “(mit Schlagen) hinaustreiben" (Kr.-R. 1969 NW 302). Die 
vermoede is dat ons hier die gewone patroon het van dubbelnamigheid 
waarvan (in hierdie geval) die Afrikaanse die ou inlandse naam vertaal, en 
dat hulle naasmekaar voortbestaan.
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o

OAS S 2216 [AC]

Kohler 1958 Karibib kaart “ =f=6as” , by Otjimbingwe, net noord daarvan. 
Haacke WHO 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ T=Oas. Informant Thi- 

moteus |Hara=t=gaeb''.

By Kr.-R. 1969 NW 331 kom vir =boa- voor: “die Weiche, Leiste, 
Wampe” , wat ’n moontlikheid bied. Daar is geen onsekerheid oor die na- 
saliteit en die suigklap nie.

OAS S 2217 DC kyk ook OGAMSEB 

+ OAS S 2219 CB

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek “ |Oas 
is die ‘Skuiling’. Die mense wat in die oorlog gevlug het, het daar ge- 
skuil. |Oa = bedrieg of wegsteek” . 'n Ander lid van die span, ||Noabeb 
B, voeg by: “ |Oa is ook om te stry. |Oas kan ook beteken ‘verkoue'.” 

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “ |Oas is iets wat jy weg- 
steek, dit is |oa".

Die bostaande moet gelees word saam met die gegewens wat in TH A** 
949-950 verstrek is, en dit moet beskou word as aanvulling, miskien ook as 
korrektief, hoewel ons self geen keuse wil of kan maak nie. Oor ligging en 
spelvariante is aldaar die nodige gese.

OBOCHUS S 1918 CD

Sprigade-Moisel 1904 kaart “Obochus” , bron. Dieselfde op latere kaarte. 
Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek 

“Obochus, lObuchus is soos mielies of iets hards wat jy kou. Hy val uit. 
lets wat hard is as jy horn stukkend byt. Dis nie kou nie. Byvoorbeeld, 
een suig ’n lekker en een byt horn stukkend. Dit is !obo”.

Ons het hier te doen met plaas nr 203, suidoos van Grootfontein. en aan 
Omatako. Die ondervraagdes verbind die naam met Nama !owo = 
“Hartes kauen, knabbern..." (Kr.-R. 1969 NW 330). Die -s spesifiseer die 
naam as die van 'n bron, so deur dr Hartmann aangedui. Die betekenis is
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dan so ongeveer “Bron waar geknabbel word, byvoorbeeld waar aasdiere 
bene knabbel".

[lOwoxus**]

OENAB (NOORD) K 2918 BA

Agenbag JJ 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Oenab Noord. 
Uitgespreek Xoexap. Beteken (xoe - voorkop xap - af). Verleen sy 
naam aan watergorra reg voor 'n koppie. Xoexap beteken dus reg voor 
die voorkop” .

“Voorkop” is in Nama !u- (Rust I960 DNW 59) wat klankmatig met die 
lid Oe- van Oenab, Xoe- van mnr Agenbag, waar die x- gewoon die suig- 
konsonant is, kan ooreenstem. Die tweede lid van Oenab, nl. -nab, is 
egter nog nie tot ons bevrediging verklaar nie. Die naam Oenab kom in 
hierdie vorm nie op die Topo-kadastrale reeks voor nie; wes van Pella is 
daar wel 'n Oonab, plaas nr Nam. Q. 5-18, distrik Namakwaland, wat mis- 
kien dieselfde kan wees as die Oenab van Agenbag. Die plek in Namakwa
land moet egter nie verwar word met ONAP in die distrik Calvinia nie op 
2918 DD/3019 BB.

OERNOEP(RIVIER) K 2817 DD/2818 CC

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Urong-noop". Veillet s.j. kaart “Urong 
’Noop. Village” . Topografiese reeks 1974 vel 2816 Alexander Bay “Oer- 
noep” . “Oernoeprivier” . Ook op vel 2818 Warmbad van dieselfde reeks 
1973.

Die “Oernoeprivier” vloei vanuit die suidweste die Orenjerivier binne. In 
TH A** 1089 het ons die naam URANOEP, OERNOEP, ORIENO0P 
t.o.v. die eerste lid verbind met Nama !uri = "wit". Topografiese steun vir 
hierdie verklaring vind ons nou daarin dat die “Witlooprivier” ten noorde 
van die mond van die Oernoeprivier in die Oranje uitwater, maar nou 
vanuit die noordooste. Die Witlooprivier is dus in Suidwes-Afrika, die 
Oernoeprivier in die Kaapprovinsie. Die “Wit-” in die name het waarskyn- 
lik betrekking op die gesteldheid van die bodem; ’n plaas noord van die 
Witlooprivier, dra die naam “Witputs” . Of die tweede lid van elk van die 
riviername met mekaar 'n verband het, ni.a.w. of “-noep” 'n verband het 
met “-loop”, weet ons nie.

OGAMSEB S 2217 DC (ou naam van Stinkwater)

Budack KFR 1979 Brief “Oas 2217 DC: Ek het vir hierdie plek die vol- 
gende naam opgeteken: |0-||gamseb = ‘Stinkwater’.”
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Stinkwater (plaas nr 282, dist. Rehoboth) se een ou naam is die Khoe
khoense OAS (2217 DC), vgl. vir besonderhede TH A** 948. Dr Budack 
ken ook ’n ander alternatiewe naam wat letterlik “Stinkwater” beteken en 
in sy geheel ’n vertaling is, soos Nama |o = “stinken” , ||gam- = “Wasser” 
(Rust 1960 DNW 59 en 72) plus die lokatief -se- met die uitgang -b van die 
ml. ekv. Die vertaalde vorm het die oorspronklike name oorleef.

[ | O | |gamseb*]

OCARUB kyk GOIBIB

OGENAS, OGENAS(PAN) K 2620 AD (kyk ook GURUXANAS)

Opmeting 1954 “Ongenaspan, distrik Gordonia, 155 myl [249 km] noord- 
noordwes [van hoofdorp], naam van ’n pan op plaas Ogenas. Uit Nama. 
Omdat daar klippies in die pan le, het die Namas die oorspronklike 
naam, wat ‘Klipmaag’ beteken en nou as Ogenas bekend is, aan die 
plek gegee... My eie spelling van die oorspronklike naam is Tkoeroega- 
nas. Inligting verkry van D. Mouton, Kleurlingkonstabel wat Nama kan 
praat” .

“Ongenas” is skryffout vir “Ogenas” . Ogenas is die naam van plaas nr 
452/1918. Op die plaas le “Ogenaspan”. Die plaas het wel sy naam van die 
pan gekry. Die vr. ekv. -s dui panname aan, waarskynlik omrede van die 
ronderige vorm daarvan. Die alternatiewe naam van die pan is GURUXA
NAS (alwaar in hierdie deel) en beteken “Klipmaag” , wat ook die sleutel 
vir die “ou” naam Ogenas gee. Dit is soos Nama !(h)auxa!na = “felsig 
(Grund)” (Rust 1960 DNW 21), die “Klipperige Pan(bodem)” . Dit kan 
ook gesien word as bestaande uit !(h)au- = klip (in die opgawe gespel O-), 
-xa- = baie, volop aan (in die opgawe gespel -ge-), !na- = maag, met loka- 
tiewe -s (in die opgawe: -na-), of 'n mens kan die slotdeel so verklaar: !na 
= in, die geheel dan die “Pan (-s) met baie (-xa-) klippe (!hau-) in (!na) 
horn” , maar “Klipmaag” en “Klippe-in” beteken albei hier in die grond 
dieselfde. Die plaas en pan le suid van die Nasionale Gemsbokpark.

OGRABIE K 3019 DB/3020 CA

In TH A** 958 het ons die voorkeur uitgespreek vir die verklaring van 
“Ograbie” as “Bitterputs” , omdat die aangrensende twee plase aan die 
noorde albei “Bitter Puts” heet. Volgens uitspraak sou die eerste lid, “O-”, 
miskien beter aansluit by =1=6- = “sout” . Nou stel ons op die Topografiese 
reeks 1974 vel 3020 Sakrivier vas dat die pan op “Ograbie East” die naam 
dra van “Brakkom” . Dan lyk dit asof ons die “0 -” op topografiese gronde 
kan verbind aan Nama |u= “brackig” (Rust 1960 DNW 12). Moontlik is
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die Afrikaanse komponent “Brakkom” van die toponimiese groep in sy 
eerste lid ’n vertaling van die Khoekhoense komponent. Trouens, die be- 
grippe bitter, sout en brak m.b.t. die smaak van water le nie ver uitmekaar 
nie.

+ OIAMS S 2617 AD

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “ ||Oiams. Dit 
is sulke bossies. Hy lyk amper soos ’n vy. Maar hy groei net op die 
koppe” .

Oor ligging en ander heeltemal afwykende verklarings vgl. die bespreking 
in TH A** 959.

[OKANAKASEWA] kyk GUGUB

[OKANGONOl kyk NANTAGOAS

[OKAPUTA] kyk DUMOB

+ OKHAROB S 2314 BA (kyk OKARUS in TH A** 959)

Moritz W 1972 ms Topnaars 7a “ |0  kharub — kahles Bett, kaal bedding. 
Lage bei Green Valley” .

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “ |0-kharob, ’n Inara- 
veld naby die huidige Narraville-Kleurlingwoonbuurt. Beteken letterlik 
‘Stinkbed’. Wanneer die IKhuisebrivier sy walle oorstroom, het die 
water soms lank in die laagtes bly staan, en dit het met verloop van tyd 
’n onaangename stank veroorsaak".

By Nama |o = “stinken”, en kharo- = slaapplek, bed (Rust 1960 DNW 
resp. 59 en 10). Pastor Moritz se informante het die eerste lid anders ver- 
klaar as die segsliede van dr Budack.

OKHUS S 2719 CA (ou naam van Stinkdo(o)rn)

Rooi J 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift-Nord Gesprek “Stink- 
doring se ou naam was by ons |0-||khus” .

Dit is die antwoord op ons vraag of plase in die omgewing vroeer Nama- 
name gehad het wat nou vertaal of verander is. “Stinkdoorn” is egter oud, 
ons kom dit in die vorm tee in Sprigade-Moisel 1904 Kriegskarte. Op die 
moderne kaarte kom die naam vir plaas nr 28 voor as “Stinkdorn” , in sy
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Duitse vorm, maar op die plaas is by die fontein 'n gehug wat as “Stink- 
doring” ingeskryf is, vgl. SWA-reeks 1974 vel 2718 Griinau. Die teerpad 
na Aroab loop deur Stinkdorn. Stinkdo(o)rn/-doring stem deel vir deel 
ooreen met Nama |o = stink, en 11khu- = doring(boom), waarskynlik die 
noenieboom (Boscia foetida) wat in sy bloeiseltyd ’n sterk stank afgee, vgl. 
ook Smith CA 1966 CNSAP 439 wat stinkdoring aangee as volksnaam van 
die Boscia foetida.

[ 1011 khus]

[OKOMBAHE] kyk AGOMEB 

[OKORUSU] kyk GU1BIB 

OLIB PLUMS S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “Olib Plums, 'n !nara- 
veld in die ou bedding van die IKhuiseb. Olib was die |goa-|ons (kinder- 
naam) van 'n Damab (Damara) wat vroeer daar gebly het. Ten opsigte 
van ‘Plums' vgl. GAISEN PLUMS in hierdie deel".

[OLIFANTSKLOOE] kyk KOANKUB

[OLYVEN FONTEIN] kyk KOMGOOIS

[OMAONGOMBE] kyk GAIKOB 2017

[OMARURU] kyk KHU1DIGAMS

[OMARURUBERG] kyk KHANUS

[OMARURU!RIVIER)] kyk EISIB, EISEB, EIZIB

[OMATAKOBERGE] kyk HAKHA

OMGURA, OMGUS (KAI, KHARI) S 2317 AC

Haacke WHG 1797 Onderwysbeplanner Eie Lys “ =POmgura: Berge by 
Rehoboth-stasie. ‘Ryg aanmekaar'. (J. Boois)". [Hierby gee mnr Boois 
later 'n nadere aanduiding van die ligging:] “Ongeveer 4 km suid van 
Rehoboth le Kai||Gurub en =PKhari||Gurub. die teerpad na die noorde
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loop tussen hulle deur, met =t=Khari||Gurub regs van die teerpad. Dan 
kom +  Omgus ongeveer oos van ||Gurub. Daar is n Kai +  Omgus en 'n 
T=Kharid=Omgus. Tussen hulle deur loop die lUsebrivier en ook die 
spoorlyn na die noorde, met TKhari +  Omgus regs van die spoorlyn".

Kai = groot, =Tkhari = klein, wat die twee berge in massa van mekaar 
onderskei: dus “Groot-” en “Klein-rygaanmekaar” , by Nama to m  = 
“nahen” (Kr.-R. 1969 NW 331), klaarblyklik volgens die optiese indruk 
wat die ligging en rigting op die waarnemer maak, asof hulle aanmekaar 
gestik is.

[ +  Omgura]

OMGUS kyk OMGURA en UMKUS 

[OMURAMBA OMATAKO] kyk KHUOB 

ONANES(BERG), -(RIVIER) S 2215 DC/DD

Topografiese kaart 1965 1:250 000 spesiale vel Walvisbaai “Onanesberg", 
“Onanesrivier” .

Die nie-standhoudende “Onanesrivier” loop in noordwestelike rigting oor 
plaas “Onanis” nr 121, en dan suid van “Onanesberg” verby om by Salem 
by die Swakop aan te sluit. In TH A** 962-963 het ons ONANIS in ver
band gebring met Nama T=0- = “smal” , “nou” en !nani- = “rand” . Topo- 
grafies is daar geen twyfel nie dat Onanes(berg) en Onanes(rivier) op die
selfde manier verklaar moet word.

ONAP K 2919 DD/3019 BB

Sensuskaart 1891 “Onap” en op ander kaarte.

Die plaas Onap is nr Civ. Q. 17-6, distrik Calvinia, het ’n groot droe pan 
wat volgens sy vorm (die pan het die vorm van ’n maag of pens) die plaas 
sy naam gegee het, soos meer as eens gebeur het, vgl. bv. KONNES. Vir 
vergewissing moet die Topografiese reeks 1975 velle 2919 DD en 3019 BB 
beskou word. Die naam Onap beteken “Krommaag”, en Krommaag self is 
weer die naam van 'n plek net wes van hierdie Onap, vgl. dieselfde reeks 
vel 2919 DC Nelsputs, dieselfde skaal 1:50 000. Ook taalkundig klop dit 
presies: Nama ona = “krumm” (Rust 1960 DNW 37), en ’n maag is !na-b 
(Rust 40). Ona-!na-b het saamgetrek tot Onap. Dit is moontlik dat 
“Krommaag” self ’n vertaling uit die ou Khoekhoens is, soos ons meen, al 
le dit effens meer weswaarts aan die pad, met telefoonverbinding, maar dit 
is nie die naam van ’n plaas nie, net van ’n opstal. Wei die naam van dig-
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byliggende plase is “Groot Brand Pens" (Civ. Q. 21-11) en "Klein Brand 
Pens” (Civ. Q. 21-2) wat voor die onderverdelings klaarblyklik aan Onap 
gegrens het. 'n Verwante siening le ten grondslag aan albei naamgewings, 
in die een geval met “Pens” as hoofwoord, en in die ander met “Maag” as 
sleutel.

OOCHAAMS S 1918 AB

Hartmann 1904 kaart “ IO-!Ocha Ams”, bron of puts. Sprigade-Moisel 
1904 Kriegsk “Oochaams”.

Die waterplek le aan die wapad, noordelik van Grootfontein en in daardie 
distrik, ongeveer op die plaas Sus 276 of Vogelsang 284. Die suigkonso- 
nante maak die verklaring moontlik. Die eerste lid is Nama !o-!o-b, “ein 
sparrig verzweigter, sehr dorniger Strauch" (Wiss 1974 Botanische Mitt 
30), die Azima tetracantha ook genoem stinkbos (Smith 1966 CNSAP 596). 
Die -cha- dui aan dat die ondeurdringbare struikgewas daar volop is, nl. by 
die -am-s = mond, wateropening, kuil. Die bronnaam kom nie as plaas
naam voor nie. Die “Bron/Puts waar baie stinkbosse staan".

[OOPVLEI] kyk UUB(VLEI)

OORBIETJIES(FONTEIN) T 2626 CB

Topo-kadastrale reeks 1970 vel 2626 Wes-Rand “Oorbietjiesfontein” .

Dit is die naam van plase nommers 292 en 293, en daarop van ’n gelykna- 
mige stasie, distrik Klerksdorp, noordwestelik van die dorp. Fonteine moes 
oudtyds volop in hierdie omgewing gewees het, soos blyk uit die plaas- 
name waarvan -fontein die slotlid is. Die naam oorbietjie, die eerste lid, 
vertel dat die Ourebia ourebi hier aangetref was. Die woord oorbietjie in 
Afrikaans is 'n leenwoord uit Khoekhoens. Kyk ook onder ORIBI in TH 
A** 970.

ORANAIS, URIONE1S S 2015 AB/AD (ou naam van Schweickhardts- 
bronn)

Hartmann 1904 kaart “Urioneis” , puts. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Urioneis” . DSWA-reeks 1911 Blatt 10 Franzfontein "Urioneis 
(Schweikhardtsbrunnen)". Op jongste kaarte “Schweickhardtsbronn” , 
plaas nr 75.

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “Ora +  nais = Schweick
hardtsbronn nr 75, ‘rou duif', plaas aan die Khorixas-Outjo-pad (Samuel 
IGaoseb, sy geboorteplek).”
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Die plaas het net ’n Khoekhoense naam gehad, maar teen 1910 het die 
huidige lang naam opgekom en het die ou inlandse naam met verloop van 
tyd verdring, tog bly die ou naam (blykens die opgawe by mnr Haacke) 
nog in omloop. Die slotdeel van die naam (-neis, tans (=t=)nais in ons 
opgawe), is “die Turteltaube" (Kr.-R. 1969 NW 289). Ons segsman ver- 
bind die eerste lid met die betekenis van “rou", en moontlik n.a.v. Nama 
|khora (Rust 1960 DNW 49) s.v. “rauh", of “ora: (a) rou: (b) onbeskaaf, 
rof van geaardheid" (byvoeging van mnr Haacke). Vir ons lyk dit of daar 
nog ’n skakel ontbreek.

ORANDIS kyk ARANDIS

ORIBGAB K 3018 AA

Opmeting per Turner CJ 1978 Vraelys “Oribgab. Dist. Springbok, 64 km 
suidsuidoos van dorp. Ou naam. Vermoedelik uit Nama, met tongklap 
vooraan; volgens inwoners van die omgewing beteken Oribgab: Luis- 
gat...”

Ons vind die naam nie op die beskikbare kaarte terug nie, ook nie op 
reeks S.A. 1971 vel 3018 AA Bovlei, skaal 1:50 000 nie. Dit is die naam 
van 'n dam op die plaas “Olvven Fontein", ook “Olienfontein" in die 
omgang. Die betekenis van Luisgat vir die dam klop taalkundig goed, vgl. 
Nama urib = “Laus” (Rust 1960 DNW 38), en =Fga-b = “Grabwasser- 
loch" (Kr.-R. 1969 NW 97). Die tongklap staan voor die tweede lid, nie 
voor die eerste nie, soos die invuller van die formulier aangegee het. Inte- 
ressantheidshalwe word genoem dat talle reisbeskrywers vertel hoe baie en 
lastige luise daar in die ou Namakwaland in vroeer jare was. SJ Engel- 
brecht 1925 gee die woord vir die distrik Gordonia soos volg op “oeriep = 
luis, is baie, en is oral bekend” (Hg 29 Mei 1925 bl. 30).

OROCHAS S 2517

Kroenlein JG 1861 Quellen 11 313 “Infolgedessen wurde der ganze Zug 
nach =t=Oroxas verlegt...”

Sendelinge Rath en Hornemann is per ossewa op pad na die Kaapkolonie 
en word voorgekeer en aangehou deur Kido Witbooi van Gibeon. Eerw. 
Kroenlein gaan die sendelinge bystaan, hy kom van Berseba af. Die plek 
Orochas is derhalwe tussen Gibeon en Berseba gelee. Ons vind die naam 
nie meer op ons kaarte terug nie. Die plek moes 'n engte gewees het. 
Nama =t=oro = “schmal", m.b.t. "n =t=ga- vir (i) 'n ingang, (ii) “Grabwas- 
serloch, ‘puts'", of "n “Bergkranz" (vir almal kyk Kr.-R. 1969 97), met (ii)
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as die waarskynlikste op hierdie plek. So ongeveer dan die “Smalputs” of 
die “Fontein (-s, fern, sing., soms aanduiding van ’n naam vir ’n fontein of 
'n nedersetting/werf ens. daarby) by ’n baie (-xa-, hoeveelheidsinfiks vir 
volop/ryk aan) smal (=Foro) plek". Die naam Orochas beskryf of die fon
tein self (hy is “smal”) of die plek waar hy gelee is.

[=t=Oroxas]

OROKHOAIS(BERG) S 2416 DD

Hahn Th 1897 kaart "|Oro-| (Khoais Mt.” , so ook by Kiepert 1893 kaart. 
Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ jOro = alte; 11khoais = Begrabnisstelle, 

Friedhof” .
Du Raan RA 1978 Dorpsingenieur Gesprek "Dit is ‘Ou Begraafplaas'."

Op Hahn se kaarte was daar ’n landmetersbaken; dit mag ooreenstem met 
die huidige baken 1480. Die plek le oossuidoos van Namseb. vandag plaas 
nr 24, grensend aan “Maltahohe Townlands" nr 35, net noord van die 
dorp. Die ou naam het van die kaarte tot ons beskikking verdwyn. ook 
reeds van Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk. Die inhoud van die betekenis 
verwys hier na ’n stukkie verlore geskiedenis. Die komponente soos by 
Krenz hierbo, |oro = oud, en 11kho-ais = kerkhof.

[ | Oro 11 kho-ais]

OROP K 2918 [BD]

Burger AJ 1978 Afgetrede Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof "Vlei, 
Orop, Hottentotnaam".

Die vlei Orop is op die plaas Aggeneys, distrik Namakwaland. Afgaande 
bloot op die klank en gedagtig aan die dorre geaardheid van die geweste 
ontstaan die vraag of die grondwoord nie soos Nama |(kh)oro = “droog” , 
"kaal” is nie, vgl. OROAUB en OROKAP in TH A** 971. Die slot -p wat 
met -b kan afwissel, is die lokatief ml. ekv,

OROS S 2017 AA

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Oros 
is maar net die ‘adamsappel’, die domoros. As jy 'n jong perd kry. dan 
spring hy mos soos jou adamsappel spring. Dit is oros” .

Oros vind ons nie in die vroee kaarte ingeskryf nie. Dit is ’n naam van 
later datum vir plaas nr 98, noordwestelik van Waterberg en nog net in die 
distrik Grootfontein. Soos deur ons segsliede verklaar, is die naam ’n 
“gedig” . Dom- [dommi] is in Nama o.a. “die Kehle” , en dom-oro-b =
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“der Kehlkopf” (Kr.-R. 1969 NW 56); die “Adamsapfel” word in Kr.-R. 
opgegee as dom-koms. Die werkwoord oro = “sich baumen”, d.w.s. 
spring soos ’n ongeleerde jong perd (Kr.-R. 314).

[Oros]

ORRIE (SE KLOOF) K 3018 DA

S.A.-reeks 1974 1:50 000 vel 3018 DA Kliprand “Orrie se Kloof” .

Hierdie artikeltjie is as toegif bedoel by talle en talle soortgelyke gevalle 
wat ons gewoonlik verbygaan, maar hier om ’n interessantheid wil noem. 
Die kloof loop ineen met ’n ander kloof wat net suid van horn le en die 
naam het van “Hondekloof” . ’n Hond is in Nama ari- (Rust 1960 DNW 
32), ’n naam wat so sterk op Orrie lyk dat dit gewaag kan word om 
“Orrie” te vertaal met “Hond...” Dit is gewoon dat -a- (van ari-) kan af- 
wissel met -o- (van Orrie), en die patroon is ewe gewoon. Maar: Orrie se 
Kloof loop aan die oostelike hang van Witberg verby en “wit” is in Nama 
!uri, en in daardie geval sal dit beteken dat Witkloof in sy eerste of hoof- 
element die vertaling is van die ou !uri wat ewentueel tot persoonsnaam 
Orrie verander het. As die navorser geen hulp van buite af kry nie, wat 
gaan hy nou met die twee aanneemlike moontlikhede maak, albei taalkun
dig motiveerbaar?

ORROO K 2923 DC 

Veillet s.j. kaart “T'Orroo”.

“T’Orroo” word aangegee as wes van Strydenburg. Tussen T’Orroo en 
Strydenburg is “Drooge Pan" wat op die Topo-kadastrale reeks 1966 vel 
2922 Prieska korreleer met die plaas “Droge Dam” nr Ho. Q. 6-1. Wes 
van Drooge Pan is op Veillet se kaart “Kalk Punt” en “Kalk Kraal” wat 
op die genoemde Topo-kadastrale kaart met die plase "Kalk Punt" nr Ho. 
Q. 3-5 en “Kalk Kraal” nr Ho. Q. 1-34 korreleer. Op Kalk Kraal is nog 
“Kalkpuntkop” met driehoeksbaken 37 daarop. Volgens Veillet se kaart le 
T'Orroo noordwes van Kalk Kraal en Kalk Punt. Dit lyk asof daar goeie 
rede is om te glo dat daar naas die topografiese ooreenkoms tussen die 
name T’Orroo, Kalk Punt en Kalk Kraal oo"k ’n taalkundige verband kan 
wees. Die T’- van T’Orroo stel ’n suigkonsonant voor. “Kalk” is in Nama 
Ikoro- [khoro-] (Rust 1960 DNW 34) wat gedevelariseerd as loro- kan 
voorkom en goed met die naam (T’)Orroo ooreenstem. Dan is Kalk Punt, 
Kalkpuntkop en Kalk Kraal in hul eerste lid uit die Khoekhoense T’Orroo 
vertaal. T'Orroo korreleer met “Merwesrust” nr 188 en met “Witdam" nr 
190. Hierdie naam Witdam slaan op die kalkformasies hier, net soos die 
plaasnaam Becha waarvan die eerste lid “melk” beteken, dit eweneens
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doen, ook met verwysing na die kalkwater se melkwit kleur. Dit is hier 
kalkwereld, en die Khoekhoense naam T’Orroo het ook hierop betrekking. 
“Kalkplek".

[ORTMANSBAUM] kyk KOUGANAB

OS(BERG) S 2317 BB (moontlik ou naam van Smalhoek)

Hahn Th 1879 kaart “ =f=6s Mt.” Kiepert 1893 kaart “ 4=Os B(erg)” . 
Krenz FK 1977 Boer Gesprek “ +  Os = Enge, Kluft” .

Ons kom die naam nie meer tee in kaarte van jonger datum nie. Die plek 
le reg wes van Aais 31, om ’n rigtingspunt te noem. Kiepert plaas Os 
(bergnaam) op 2318 AA, Hahn effens meer wes, sodat dit korreleer met 
die moderne plaas Smalhoek nr 236 op 2317 BB. Hahn en Kiepert skryf 
die naam met genasaleerde klinker, Krenz se verklaring is met die woord 
sonder nasaliteit (Nama 4=6= “eng” , Kr.-R. 1969 NW 330), en dan skyn 
dit ook taalkundig met Smalhoek te korreleer.

[ +  Os]

OSIP K 2817 CB (nou Stinkfonteinrivier)

Sensuskaart 1891 “Tcs. Osip River (or Oureroop River)” .

Die ou naam wat vir hierdie rivier vergete geraak het, leef vertaald voort 
in sy Afrikaanse vorm “Stinkfonteinrivier” , gespel volgens die Topo-kada
strale reeks 1966 vel 2816 Alexander Bay, maar op die ooreenstemmende 
vel van die Topografiese reeks 1974 word dit gespel “Stinkfontein se 
Rivier” . Hierdie en die sensuskaarte korreleer presies wat die ligging en 
rigting betref: die rivier vloei uit die suide (2817 CD) noordwaarts by Ek- 
steenfontein verby om later ooswaarts te buig voor dit op CB deur die 
Oranjerivier ontvang word. Dit blyk dat dit meer as een naam gehad het, 
soos OBEES en OGAS alwaar, en die Oureroop van die sensuskaart, tel- 
kens met die bestanddeel |o = stink, wat in die Afrikaanse vertaling 
behoue gebly het. Die sensuskaart se Osip geld vir die hele Stinkfonteinri
vier; die geurigheid is moontlik van die water afkomstig. Die Tcs. stel die 
dentale suigklap voor; die -p (ml. ekv.) is hier die lokatiewe indeks van ’n 
riviernaam, die -si- is ’n plekbenoemer.

[OSSE HOEK] kyk KOUMA, KOUMA(RIVIER), ens. 

[OSWATER] kyk GOMAGUGAME
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[OTAVI] kyk KHOABIB en KOABIS in TH A* s.v.

[OTJIARUA] kyk GARIMUAS 

[OTJIHA(BERGE)] kyk URIKOMTES 

[OTJOVAURUA] kyk CHORAB 1812 

OUBIP(KOP) K 2920 AD

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 2920 Kenhardt “Oubipkop".

“Oubipkop” is op die plaas “T’Oubep" nr Ken. Q. 2-19. distrik Kenhardt. 
Op die ooreenstemmende Topografiese kaart 1974 kom die naam voor as 
“T’Oubeepkop." By die lid “Oubip-" ontbreek die suigkonsonant wat in 
die ander name van die toponimiese groep weergegee word met T'. Die 
betekenis is egter dieselfde, nl. “Sout-", vgl. + TOUBEP, TOUBEEP.

[OU BRAKPAN] kyk + KOEGRABIE 

OUDE HUIS K 3220 CD

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3220 Sutherland “Oude Huis” , plaas nr 
Wor. Q. 14-9.

Die plaas “Oude Huis" raak aan sy noordoostelike hoek aan "Wilgebosch 
Rivier” , nr Wor. Q. 16-6, wat weer die boonste gedeelte van sy noordoos
telike grens deel met “Lange Huis” , plaas nr Su. Q. 2-23. Oor “Wilge
bosch Rivier” loop die “Wilgebosrivier” , 'n sytak van die Tankwarivier, 
van suid na noord. Ons meen dat “Oude Huis” en “Lange Huis” , op die 
ooreenstemmende Topografiese kaart 1973 opgeteken as "Ou Huis" en 
“Langhuis” onderskeidelik, in die komponent “huis” 'n volksetimologiese 
aanpassing bevat. Ons meen dat “huis" hier eintlik 'n Khoekhoense woord 
is wat “wilger(bos)” beteken, soos Nama =t=huis = “Weidenbaum" (Rust 
1960 DNW 72). Die vermoede grand ons op die topografiese en taalkun- 
dige verwantskap tussen die komponente van die toponimiese groep.

OLKOOSt RANTE) K 3020 CC

Opmeting 1969 “Oukoosrante, dist. Calvinia, 45 myl [72 km] noordnoord- 
oos. Genoem na die naam van 'n persoon ‘Ou KoosV 

Topografiese reeks 1974 vel 3020 Sakrivief “Oukoosrante” .
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Met die eerste oogopslag sou ons die naam “Oukoosrante" as 'n 
Afrikaanse naam beskou het, met die gedagte aan 'n persoonsnaam 
“Koos” , soos die segsman van Opmeting inderdaad gedoen het. Die feit is 
egter dat ons hier, ten minste in die naamdeel “Oukoos-", 'n Khoekhoense 
naam het. Noordwes van “Oukoosrante" is die naam “Breckbeen se 
Rante” ingeskryf, en noord daarvan "Breckbeen Kolk". Op grond van 
vele soortgelyke gevalle, en veral met die oog op die topografiese verband 
tussen die name, sou ons verwag het dat "Breekbeen" die vertaling sou 
wees van die Khoekhoense naam. Ons meen dat dit wel die geval kan 
wees. Net wes van “Oukoosrante” is “Benekolklaagte” . Die naam laat ons 
vermoed dat die “been" van “Breekbeen" nie die liggaamsdeel is nie, in 
Nama |nub (Rust 1960 DNW 9), maar dat dit verband hou met “ge- 
beente” , Eng. “bone", in Nama =h.ko- -[=t=khb-] "Knochen" (Rust 9). 
“Breek” is in Nama “khowa” of “khoa” (Rust 12). Dan lyk dit asof 
“Oukoos” 'n aanpassing kan wees van “(Kh)owa-=bko-s” , die slot -s synde 
die lokatiefformans, fern, sing., gewoon vir waterplekke, hier bepaaldelik 
vir die “Kolk" van die plaasnaam “Breekbeen Kolk". Die beginpunt is 
dan ook hier die kolk, n feit wat verstaanbaar is in gebiede waar water 
skaars is. Hiervandaan is die naam dan oorgedra op die rante. “Ou- 
koos(rante)” is dan 'n volksetimologiese aanpassing in Afrikaans van die 
ou Khoekhoense pleknaam waarvan “Breekbeen (se Rante, -Kolk)” die 
vertaling is.

[OURIET] kyk AAP(SEKLOOF)

OUROENA (BAK SE KOPP1ES) K 2917 DD

Dippenaar GS 1978 Myner Vraelys per Burger CR Skoolhoof "Op die 
plaas Brakhoek, 'n deel van die plaas Brandrivier, 'n deel 12 van Mes- 
klip, is ‘Ouroena bak se koppies' deurdat daar 'n klipgat is wat water 
opvang. Dit word dan met groot plat klippe toegepak en dan drink die 
mense daar deur die somermaande water. Om die klipgat groei daar 
baie van die ouroena-plante wat partykeer deur die kinders geeet 
word".

Die ouroena of aroena (vgl. Smith CA 1966 CNSAP 64 en ARONEGAS in 
TH A*) is ’n Caralluma sp.

OUSES S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “Ouses, 'n Inaraveld 
naby =t=Gorogos. Afgelei van ou = bitter, bitter wees. Die Inaravrugte 
van hierdie plek het ’n bitter smaak”.

683



OUTEEP(RIVIER) K 3017 DA (bewaar ou naam van Bitterrivier) 

S.A.-reeks 1973 skaal 1:50 000 vel 3017 DA “Outeeprivier” .

Hierdie riviertjie is ’n sytak van die Bitterrivier wat dit van die suidooste af 
nader en op Soutfontein nr 436 binnegaan, nie al te ver van die oseaan af 
nie. Die -p van die ml. ekv. is hier genusteken van ’n riviernaam. die 
-ti(e)- is pleknaamduidend, en die lid Ou- is soos Nama au = bitter. 
Outieprivier is die Khoekhoense naam vir die daaruit vertaalde “Bitterri
vier” , en is net behoue vir die sytak van die rivier, vir ’n plek wat onder 
OUTIEP bespreek is, en vir die hibridiese DROOGOUTEEP.

OUTIEP K 3017 DB (bewaar die Khoekhoense naam vir Bitterrivier)

Du Toit SF 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Die plaas 
Krommefontein is in nege dele verdeel. Twee dele gaan onder die naam 
Outiep (Hottentot). Die naam beteken ’n watertjie in die rivier deur 
hulle gegrawe” .

Bitterrivier, reeds so genoem op die Afdelingskaart 1891, vloei suidwaarts 
af van die berge en draai skielik reghoekig weswaarts na die oseaan. Waar 
hy sy elmboog by die reghoek maak, aan die westekant van Garies, is 
“ Kromme Fontein", plaas nr Clw. Q. 7-26, en op die kaart S.A. 1972 
skaal 1:50 000 vel 3017 DB Garies, met ligging aan die Bitterrivier, is inge- 
teken “Outiep”. Die element -ti(e)- is "n gewone lokatiewe morfeem. Die 
-p van die ml. ekv. is die genusteken van o.a. berg- en riviername, hier na- 
tuurlik van 'n riviernaam, want Ou [au] is Nama vir “bitter” , en Outiep is 
niks anders as die ou inlandse naam vir “Bitterrivier” nie. Die Afrikaanse 
naam het die ou Khoekhoense naam verdring en vervang, en wel reeds 
vroeg (teen 1890 bv.), behalwe dat die ou naam vir ’n sytak en ook in hier
die hoekie bewaar gebly het, nl. vir ’n onderverdeling van 'n groot plaas 
en vir ’n aanleg daarop aan die Bitterrivier.

OUTSOUB S 2014 DC (tans Duineveld)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 51 “Duineveld nr 529. [Von altersher 
unter den Dama bekannt als] Outsoub, ‘Bitterbrunnen’.”

Die Khoekhoense naam kom nie op beskikbare ou kaarte hier voor nie. 
Soos Nama ou = bitter, en tsau- = puts, ook bron/fontein.

[OVAMBOLAND] kyk NAWEHUB
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OWAS S 2014 DA (nou Morewag)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 52 “Morewag nr 480. [Von altersher 
unter den Dama bekannt als] ||Owas. ||Owa = ‘greifen, schnappen’. 
Der Brunnen ist eng und tief. Wenn jemand hineinfallt, ist es als wurde 
er durch den Brunnen geschnappt. wie ein Lowe die Beute schnappt".

Suidwestelik van Khorixas, en in Damaraland. Die “Grypfontein” , of 
beter, die “Grypbron”, die -s van die vr. ekv. het naas sy genusfunksie 
naamkundig ook ’n onderskeidende funksie, en kom as sodanig baie by 
bronname voor.

685



p

[PAARDENLAAG(H)TE] kyk GORIE(KOPPEN)...

[PACKRIEMRIVIER] kyk GEIKAUB, GEIKHOUB

[PAKHUIS, PAKHUISBERGE] kyk KOEKENAAP in hierdie deel.

[PALM] kyk UNIAB

[PALMWAG] kyk UNIAS, UNIHAS. en veral GAOUNIAB 

[PELGRIMSRUST] kyk GUIGAMS

PEPE K 3017 DB

Opmeting 1968 “Pepe, 65 myl [105 km] suid van Springbok [verstaan: per 
pad], Naam van ‘n gebied".

Dieselfde omgewing as Pepekloof, op die skeilyn tussen DB en DD, en 
klaarblyklik dieselfde verklaring.

PEPE(KLOOF) K 3017 DD

Opmeting 1957 “Pe Pe Kloof, magistraatsdistrik Namakwaland, 12 myl [19 
km] suidwes van Garies. Ou naam vir 'n kloof. Pe Pe is die naam wat 
gegee is aan 'n soort gifbos. Die Boesnians het vroeer die stam gebruik 
om ’n soort van fluit daaruit te maak. Die fluite is gebruik vir die na- 
bootsing van die geluid wat wild maak. Die fluite gee 'n soort van pe- 
pe-geluid af. Die kloof is gelee op die plaas Tweeriviere. Inligting 
verkry van mnr Nieuwoudt van die plaas Tweeriviere” .

Die Tweeriviere is waar die Swart-Doringrivier in die Groenrivier invloei. 
Die nodige is hierbo gese. 'n Sannaam word hier ingesluit, omdat die 
begrip “Boesman” tans in hierdie omgewing baie los gebruik word. Die 
bedoelde “gifbos” met 'n verwerkbare stam kon ons botanies nie vasstel 
nie.

[PETERSBURG] kyk GAWADAPIS
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[PLATTFONTEIN] kyk DURUOMS

[POT SE PAN] kyk SU(PAN)

[PRUIMBOSCHKUILEN] kyk KANGA

[PYPKLIPPOORT] kyk KHOSIS en ook KOSIES in TH A** 

[PYPKLOOF] kyk HANGATAWAP(RIVIER)

687



Q

QAMATARA(RIVIER) kyk KAMTRA 

QUAGGA(FONTEIN) K 3017 AD

Van Zyl HWJG 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Quaggafon- 
tein — ’n gedeelte van die plaas Avontuur. So genoem as gevolg van 
kwaggas wat vroeer volop in ’n sekere berg te vinde was” .

Die woord kwagga of quagga kom uit Khoekhoens (HOTT 361-363) en is 
’n bestanddeel van baie plekname. Vir die afleiding vergelyk AE s.v., ook 
KWAGGA(S)- in TH A** 811.

QUAR (FOREST) K 3323 CC

Survey 1960 “Quar Forest. Name of long standing for a forest 4 miles [6 
km] north east of Knysna. Probably Hottentot. It is a private forest 
‘Parks & Sons’. Quar is the common name of a timber tree, Plectronia 
obovata. The Quar Forest, also sometimes called Park's Forest, is well 
known in the Knysna district. It covers a large area. The Afrikaans ver
sion of the name of the tree is ‘kwar’, with no difference in the pronun
ciation. I have never seen the version ‘Kwarbos’ written. I know the 
area. PC Grobler” .

Die naam is nog nie ingeteken op die Afdelingskaart 1890 van Knysna nie, 
maar wel op jonger kaarte, in heelwat besonderhede op S.A.-reeks 1975 
skaal 1:60 000 vel 3323 CC Kruisvallei. Dit is die enigste pleknaam in ons 
opgawes waarin hierdie boomnaam as bestanddeel opgeneem is. Die kwar- 
boom is die Canthium obovatum (Smith 1966 CNSAP 317), waarvan die 
volksnaam die “basterolienhout” is, vgl. Smith 606, maar WAT s.v. baster- 
olienhout gee hierby ’n ander botaniese naam.

[QUARRIES] kyk NARRAGOAS

QUASIDIE, KWAS(S)I(E)DIE(RIVIER), QUASSADIE, KWASSADIE, 
KWASSADIE(RIVIER) K 3420 A

Afdelingskaart 1890 Swellendam “Kwasidies Kloof” (tans die naam van die 
“Kwassidierivier” ).

Topo-kadastrale reeksT965 vel 3420 Riversdale “Quasidie” , “Kwassiedieri- 
vier” .
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Die “Kwassiedierivier" vloei noordwaarts oor die plaas “Quasidie” nr Sw. 
Q. 13-11, dist. Swellendam, en water oos van Avontuur en Stormsvlei in 
die Riviersonderend uit. “Kwassiedie(rivier)” is 'n spellingvariant van 
“Quasidie” . Op die ooreenstemmende Topografiese vel 1973 kom die 
naam ook voor as “Quassadie” . Aan die oostekant van die onderste deel 
van die plaas Quasidie en aangrensend daaraan is “Luipaards Kloof” , 
plaas nr Sw. Q. 3-16. Noord van Luipaards Kloof, op die plaas “Spion 
Kop” , ontspring die rivier “Luiperdskloof” wat n.n.w. vloei en in die 
Kwassiedierivier uitwater. Dikwels dra 'n rivier dieselfde naam as die plaas 
waarop dit ontspring of waaroor dit vloei, dit het ons meermale al vasge- 
stel. Dan was “Luipaards Kloof" in een stadium groter as tans en het dit 
“Spion Kop ' ingesluit. Ons meen die hele area wat "Quasidie", “Quassa
die” , “Luiperdskloof” en “Luipaards Kloof" insluit, vorm ’n toponimiese 
geheel. “Tier" is in Ou-Kaaps opgeteken as “t gwassou", “choassouw” , 
“goassaauw” , ens. (HOTT 480 s.v. tier 1) wat klankmatig met “Quas- 
sa(die)", “Kwassie(die)” en “Quasi(die)” ooreenstem. Dit blyk dat ons 
hier weer, soos so dikwels in die verlede, die bekende patroon het dat 'n 
chronologies jonger Nederlandse of Afrikaanse (hier “Luipaard-”/“Lui- 
perd-”) naam 'n ouer Khoekhoense naam vertaal en dat die twee name 
naas mekaar vir verskillende komponente van 'n naamkerngroep voorkom. 
Die slotkomponent van “Quasidie" of “Kwassiedie". nl. “-die” , is soos 
Nama -di/-ti en is of die gewone meervoudsvorm van die fern, of "n gene- 
tiefsuitgang. “Quasidie”/“Kwassiedie" beteken dan "Tierwyfies(kloof)” of 
“(Kloof) van die Tiers” . Ons wys net ten slotte op die verfynde verklaring 
van Olpp 1884 Angra Pequena 16 dat Xoa-sao (soos “goassaauw” en die 
ander Ou-Kaapse woorde vir “tier" hierbo aangehaal) letterlik te verstaan 
is as “der gezeichnete Renner” , d.w.s. "ein Tiger” .

QUAXOUS K 2817 CA

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 1816 Alexander Bay "Quaxous” , dieselfde 
op ooreenstemmende topografiese kaart 1974.

Dit is die naam van 'n kop 1242 meter hoog, gelee in die Richtersveld net 
onderkant die Sewesusters. Ons het geen ander hulp nie as net die klank- 
kompleks en die assosiasies wat hy opwek. Dan lyk dit of die Qua- vol- 
doende ooreenstem met die naam De Qua wat ons verklaar het as “Aas- 
voel(kop)", vgl. die inskrywing QUA, DE, om daarin die ou Namawoord 
vir “aasvoel” te sien, waarvoor ons vir die Vultur kolbii die vindplaas het 
van kx'ao- (vgl. HOTT 204 en 475). Die -xou- is wel soos Nama vir 
“Scheissdreck" (Kr.-R. 1969 NW 48), die geheel “Aasvoelmis(plek)” .

689



R

IRAADBANK] kyk KANTOORHAOS 

RAMKIE K 3018 C

Archer RRE 1978 Boer Vraelys per CR Burger Skoolhoof “Ramkie — 'n 
berg op die plaas, so genoem omdat dit soos 'n ‘ramkie’ lyk".

Die naam berus op ’n gelykenis wat die berg op Taaiboskraal (deel van die 
ou Modderfontein op 3018 CD) het met ’n musiekinstrument met boog en 
snaar, ’n naam wat oorspronklik uit Portugees kom (en letterlik beteken 
‘klein viooltjie’) maar oorgeneem is in Afrikaans en ook in Khoekhoen, 
dan as ramki-b. Die Khoekhoen was besonder aangetrokke tot die snaar- 
instrument, en die bergnaam is vermoedelik deur hulle by wyse van oor- 
drag daaraan gegee.

[REDFORDBUCHT] kyk GOAAREB in TH A* 422 

[RIEBEECK-OOS] kyk IHOLOHOLO 

[RIEMVASMAAK1 kyk GY AM 

[RIET, DIE] kyk GAMROS

[RIETFONTEIN] kyk KAP(GAT), KAP(GAT SE KOP), -(SE BERGE) 

[RIETFONTEIN(-BLOK)] kyk KHUNUBES 

[RIETHOEK] kyk AAP(SEKLOOF)

[RIETKUIL] kyk HAUBES 

[RIETKUIL] kyk KOIKAMS 

[RIETOOG] kyk AMUB 

[RIETPOORT] kyk AAP(SEKLOOF)
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[RIETRIVIER1 kyk KAGGAKAMMA 3219 

[RIETVALLY] kyk TAKKAP, TAKKAP(RIVIER) 

[RIET VLEY] kyk GWERNA

[ROBEILAND) kyk KARAS(PAN), KARAS (POINT) 

[ROEP MY NIE BERGE] kyk + KERETE(BERG) 

[RONDEKOP] kyk KUBOES(BERG)

[RONDEPAN] kyk GUWUGUWU(PAN) 

[ROODEZAND] kyk AWAKHAES 

[ROOIBERG] kyk ABANSUIP 

[ROOIBERG] kyk AWAHOMGU 

[ROOIBERG en derivate] kyk NOUSIES 

[ROOIBULT] kyk ABAHOMI

ROOI COUBEEP kyk GOUBEEB(KOP), GOUBEEP 

[ROOIDUIN] kyk ABAGOWA 

[ROOIFONTEIN] kyk NORAB 

[ROOIGROND] kyk ABAHUB 

[ROOIKOP] kyk AYES(FONTEIN)

[ROOIKRAAL] kyk ABAHARAS 

[ROOILEEGTE, DIE] kyk AYES(FONTEIN)



[ROOILEPEL] k ABASCVAP

+ ROTEGAB(RIVIER) S 2718 AD

Opmeting 1950 "Rote Gabrivier, dist. Keetmanshoop. "n ou naam vir ’n 
droe rivier. Dit begin +- 10 myl [16 km] wes van die Groot Karasberge 
en vloei in 'n noordwestelike rigting. Betekenis ‘Waar soldate langs 
mekaar gele het en op mekaar geskiet het’. Inligting van landkaart van 
1927 en van 'n Namatolk” . Ingestuur deur landdoros EG Halse.

Dit is aan dr H. Vedder voorgele (datum nie genoem nie) wat instemmend 
skryf: “ ||ga = op 'n vyand instorm, horn aangryp” [‘‘aangryp” is 
Germanisme vir "aanval, pak"]. Interessant, maar die Rote Gab vloei in 
die Gab of Gaab, en die Ga(a)b word minstens van Kroenlein se opgawe 
van 1861 af gehoor as !Gab, d.w.s. met serebrale suigklap, nie met ’n late- 
raal nie. Kyk TH A* 334 waar die geval bespreek is en waar ons geen 
finale sekerheid gekry het nie. Nou let ons op iets wat ons daar nie gedoen 
het nie, nl. op die dubbeltaligheid of naamparigheid. Die Rote Gab vloei 
deur “Rooiwal 308” waar hy so ongeveer begin, ’n “Wal” is in Nama am- 
!gab = “der Rand... das Ufer, der Flusssaum” (Kr.-R. 1969 NW 3), en 
!gab alleen is die “rug” (Kr.-R. 86). Ons vra of die element “-wal” in 
Rooiwal nie die vertaling is van die element “ !ga-b” in die Rote Gab(ri- 
vier) nie. Volgens die patroon van dubbelnamigheid is dit goed denkbaar. 
Moontlik is dit nie net toeval dat die serebrale klapklank met die “oorle- 
wering” klop nie. Die “Rooiwal/Rooi-oewer”?
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SAAIS S 2216

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “Sa-ais, plek suid van die 
Swakoprivier, in die nabyheid van Otjimbingwe. Informant Thimoteus 
|Hara=t=gaeb” .

Miskien “Boesmanplek” , by Sa- “der Buschmann”, en -ai- = “die Ober- 
flache” of “plek” (Kr.-R. 1969 NW 338 en 60 resp.)

SABIDAS S 2616 DC

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “Sabidas is 
nie daardie saBieboom nie. Sabidas is die plek waar jy omkyk” .

Sabidas is die naam van plaas nr 66 suidoos van Aus, in die “Huib-Hoch- 
plateau.” Grondwoord is dan soos Nama tsawi = “nach jemand schielen; 
schelmisch zur Seite sehen” (Kr.-R. 1969 NW 381), plus ’n lokatiewe -da-, 
met die -s aan die slot hier verwysende na die waterplek of bron daar. So 
ongeveer “Loerfontein” .

[Tsawidas]

+ SABIES K 3017 DA

Meissenheimer CF 1977 Skoolhoof Gesprek “Sabies is tseibies. Die Hot- 
tentotte het die rysmiere geeet. Kyk, die rysmier het verskillende sta
diums. As hy die rooi kop het, het hulle horn nie geeet nie. Dan as hy 
die tseibie is, het hulle horn ook nie geeet nie. Dit is die larwe, hy is 
wit, dit het hulle geeet.”

Nieuwoudt JA 1977 Stadsklerk Gesprek “Sabies kry sy naam van die rooi 
rysmier. Dit is eintlik sebbies [of sibbies]” .

Sabies is plaas nr Clw. Q. 7-37, distrik Namakwaland, gelee suidwestelik 
van Garies waar een van ons twee segsliede woonagtig is. In TH A** 997 
het ons die vermoede uitgespreek dat die plaas en die Sabieskop daarop 
moontlik van die sabbieboom hulle name gekry het. Dit is klaarblyklik ver- 
keerd. Die name staan in verband met rysmiere, verneem ons nou van die 
mense daar plaaslik. Ons het nog ’n pleknaam wat aansluit by die uit
spraak van “tseibie” en “sebbie” , vgl. TGYBIE(KOP). Tseibie en sebbie is 
die uitspraak deur die Blankes van Nama Iglbe-, vir “hottentotsrys” wat 
verkry word van die termietenimfe of larwes. As Sabies wisseluitspraak



van hierdie woord is, dan beteken dit die "Plek waar ryp rysmierneste 
voorkom". Dit is dan in ooreenstemming met wat ons segsliede ons mee- 
gedeel het. As iemand egter meen dat die afstand tussen Sabies en !gibe-s 
bietjie groot is om heeltemal te oortuig, dan wys ons op 'n sin in dr 
Vedder 1923 Die Bergdama 1 75 "Es gibt noch eine zweite Art fliegender 
Ameisen, die am spaten Nachmittag vor Sonnenuntergang zu schwarmen 
pflegt. Diese werden Igabes genannt". Hulle is die "Knechte der grossen 
Ameisen". Sabies kan denkbaar betrekking he op die Igabes-miere wat 
teen sononder uitswerm. Klankassosiatief is dit goed bestaanbaar en het 
o.i. daarin ‘n voorsprong bo die verklaring van "Hottentotsrysfontein" 
("fontein" vanwee die indeks -s van Sabie-s). Die realisasie van die woord- 
inset !g- in Nama as s (in S-abies) in Blankemond. soms as ts-. val op.

SABIES, SABIES!RIVIER) K 2917 BD (en vir rivier nog) 2918 AC/AA

Topografiese reeks 1974 vel 2916 Springbok “Sabies” , en “Sabiesrivier".

Die rivier loop in die Brakrivier, en aan die rivier is die fontein Sabies 42 
km suid van Goodhouse, of beter, dit le net oos van Steinkopf. Die -s is 
gewone genusteken by fonteinname, soos ook hier. Die naam het nie op ’n 
plaas oorgegaan nie. Ons sou genreen het dat die naam afkomstig is van 
die Euclea pseudelbenus of swartebbenhoutboom, in Nama tsawis, in 
Afrikaans ook sabbieboom, ontleen aan Khoekhoens. Maar die inligting 
wat die plaaslike kenners uit Garies aan ons verstrek het oor hulle SABIES 
3017, laat ons twyfel. Hulle sien in hulle Sabies ‘n wisseluitspraak van 
“tseibie” , “sebbie-” ens. Hulle opgawes stem ooreen met Nama Iglbe- = 
termietenimfe, wat deur hulle tot 'n lekkerny bewerk word en dan genoem 
word "rys” , onderskeidenderwyse “hottentotsrys” . Ter versterking kom 
nog 'n feit by. Net wes van Sabies en Sabiesrivier is die plek TGY- 
BIE(KOP), alwaar, en wat hierdie selfde Namawoord Iglbe- bevat. Die 
twee nabymekaarliggende plekke spieel na mekaar toe. Tgybiekop is dan 
die kop waar daar rvp mierneste is (neste met termietwyfies wat vol eiers 
is, geskik vir die bewerking tot “rys"). Indien Sabies wisseluitspraak hier- 
van is, het dit dieselfde betekenis. 'n Verwante moontlikheid, nl. dat 
Sabies wisseluitspraak is, nie van Iglbe-s nie, maar van !gabe-s, 'n soort 
kleinerige mier wat laat smiddags swerm soos termiete, het ons uitgewerk 
onder SABIES 3017 en verwys daarna, nou met die oog op die benaming 
van die fontein en rivier met hierdie naam.

[SALZBRUNN] kyk DABIB(RIVIER)
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SAMANAB S 1913 CC/2013 AB

Opmeting s.j. “Samanab, Rivier, 207 km van Kaap Kruis” [verstaan: 
noord van Kaap Kruis],

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Samanab: sama = wir. unser; !nab = In- 
neres, Durchfall. Samanab = ‘Wo wir Durchfall bekamen’.”

Du Raan RA 1978 Dorpsingenieur Gesprek “Byt aan die bors” .

Samanab is 'n sandloop noordelik van die Uniabrivier en in die waaisand- 
duine van die Namib. Die verklarings is uiteraard klankassosiatief. Ons 
verwys egter na SAMNAM wat ontwyfelbaar beteken “Byeneslaagte” . Ons 
meen dat ook hier die eerste bestanddeel te begryp is as Nama sam = 
“Honig aus dem Nest holen” (Kr.-R. 1969 NW 339), eerder as sam = ons, 
soos by ons eerste, of as sam- = die moederbors, soos by die tweede segs- 
man. Die tweede bestanddeel is dan miskien te begryp soos by mnr Du 
Raan, d.i. soos Nama -na = “beissen“ (Kr.-R. 267), nl. van die bye as 
hulle heuning uitgehaal word. Die siening van “Byesteek” is alreeds in 
ander name vervat, vgl. o.a. HAWUCHANAS.

[SAMBOKRIVIER] kyk DWYKA(RIVIER)

SAMNAM (ou naam van Bijnest Klip en Byneslaagte) kyk KALIE- 
KAMMA

SAND COUBEEP kyk GOUBEEB(KOP), GOUBEEP 

[SANDKOP] kyk HABliSEB

[SANDKOPI kyk KEISKIE, KEISKIE(BERGE), KEISKIE(RIVIER) 

[SANDEAAGTE, SANDLEEGTE] kyk YMASQUA 

[SANDMUND] kyk HUAMS 2719 

[SANDPAN] kyk KHAEKHUWIS 

[SANDRIVIER] kyk KYS(RIVIER)

[SANDVEED] kyk GAB
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[SANDVELD] kyk GAMOHUB

SAPKAMER K 3324 AC (vroeer Sapkamma)

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3324 Port Elizabeth “Sap Kamer” , plaas nr 
Uit. F. 10-58.

Ons het hier 'n interessante geval. Op die Afdelingskaart 1890 is hierdie 
plaas met dieselfde nommer (Uit. F. 10-58) ingeskryf as “Sapkamma” , en 
ook op die ooreenstemmende Topografiese kaart 1973 verskyn net “Sap
kamma” . Die oudste vorme was slegs “Sapkamma”. Dit was ’n plaas uit- 
gereik in eiendomsreg (die F. na die Uitenhage) staan vir Freehold.) Fangs 
die pad van die tyd het Sapkamma verander tot Sapkamer en is nou in die 
vorm geregistreer, hoewel die huidige naam ook as twee woorde op ampte- 
like kaarte gespel word, bv. as “Sap Kamer” (nr 234) in die S.A.-reeks 
1972 skaal 1:50 000 vel 3324 AC Gertskraal. Oor die verandering weet ons 
uit ons gegewens niks meer nie. Mens kan raai dat dit gebeur het om ver- 
warring te voorkom, nl. met die erfpagplaas Sapkamma wat ooswaarts le, 
ook op breedtegraad 33, nl. op 3325 AC, en nie op 3324 AC nie, soos 
Sapkamer van tans. Die deel -kamer is wel volksetimologies verkry uit die 
ou -kamma (= “water/rivier”). Miskien het die lid Sap- (party-politieke) 
volksetimologiese bygedagte saam met sy -kamer gekry. Die Sap- is egter 
soos Nama sa- vir “Boesman” , vgl. steekwoord SAPKAMMA K 3325 AC 
in TH A** 1000 vir bespreking. Hierdie Sapkamer le suidelik van Steytler- 
ville, in hierdie distrik, aan die noordelike hange van die Baviaanskloof- 
berge hier. Daar was waarskynlik Boesmans by ’n water (||gammi = 
water) in die berg.

SAPKAMMA K 3324 AC kyk SAPKAMER

SARAIP K 3018 BB/3019 AA

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3018 Loeriesfontein “Saraip” .

“Saraip” is plaas nr Nam. Q. 12-24, distrik Namakwaland. In noordweste- 
like rigting loop daaroor, ook volgens die ooreenstemmende Topografiese 
kaart 1974, die nie-standhoudende “Saraip se Laagte” . Hierdie rivierloop 
het sy oorsprong ongeveer suid van “Stofvlei” . Dit lyk dan asof “Stofvlei” , 
“Saraip se Laagte” en “Saraip” ’n toponimiese ketting vorm. Naas die 
topografiese verband is daar miskien ook ’n taalkundige ooreenkoms 
tussen die name. “Stof” is in Nama tsara- (Rust 1960 DNW 58), “Staub ... 
in die Luft streuen” is sari (Kr.-R. 1969 NW 341). Dit lyk dan moontlik 
dat “Saraip” ’n sametrekking kan wees van (t)sari-ei-/(t)sara-ei-; ei- [ai-] =
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“gesig” , “voorkant” , “vlakte” (Kr.-R. 60). Indien juis, het ons weer 'n 
geval waar die Afrikaanse komponent van ’n toponimiese kerngroep die 
(soms net gedeeltelike) vertaling van die Khoekhoense komponent is. Die 
slot -p/b is die masc. sing, en dui as sodanig aan dat die langerige laagte 
toponimies primer was en dat die naam eers later op die plaas oorgedra 
was.

SARAUS S 2516 DB

DSWA-reeks 1911 Blatt 24 Gibeon-Bethanien “Saraus” , suidwes van Rem- 
hoogte.

Swartbooi K 1974 Kantoorbode Gesprek “lets wat nie klere het nie, iets 
wat kaal is, ‘Kaalfontein’.”

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek "Saraus, dit 
is ‘Sonder klere’.”

Campbell L 1974 Boer per Maritz JH “Stoffontein, sal ek maar se” .

Saraus is plaas nr 16, noord van Helmeringhausen en nog net in die distrik 
Bethanien, aan die hoofpad. Dit kom voor of die verklarings steun op 'n 
verband met (i) sara- = “das Kleid. das Gewand” (Kr.-R. 1969 NW 341), 
of (ii) tsara- = stof (Kr.-R. 380), afgaande op klankassosiasie. Diegene wat 
dit begryp as “sonder klere/kaal” , hoor die naam as sara-os(e), d.w.s. 
“klere-sonder/klereloos” . Die vraag is nog oop of dit beteken “Kaal-” , 
“Stoffontein” of iets anders.

SARIESAAM K 3017 DA (wel die ou naam van Zandkraal)

Engelbrecht GC 1978 Boer Vraelys per CR Burger Skoolhoof “Op die 
kaart van die plaas is De Klipheuvel maar dit staan bekend as Sarrisam 
en word altyd so genoem. Sarrisam is blykbaar ’n Hottentotse naam en 
het al glo die naam gekry omdat dit in die somer baie stof as die wind 
waai. Sarrisam beteken ‘Stofwolke’ of ‘Stofspene’.”

Bitterrivier loop reg wes van Garies na die Atlantiese oseaan toe. Waar hy 
van die seekant af sy groot buiging soos ’n V maak, staan op die vroee 
kaart van Veillet onderkant, d.w.s. suid van die V, “De Klip Heuvel” , en 
oorkant die rivier, d.w.s. noord, bokant die regse punt van die V, “Zand 
Kraal” . Sarrisa(a)m kom nie hierop voor nie, maar die naam is bewaar tot 
vandag toe, hoewel nie op die kadasterlys nie. Die Topografiese reeks 
1972 vel 3017 Garies bevat aan die noordoewer van Bitterrivier en nog op 
“De Klip Heuvel” die vrugbare plek “Sariesaam” (so gespel). Die be- 
boude deel (ons raadpleeg nou reeks 1973 op skaal 1:50 000) loop noord- 
waarts tot Bo-Sariesaam op plaas Kwoap 484. Die strook “Sariesaam” le 
m.a.w. wes van die plaas “Zand Kraal” 434 wat deur onderverdeling die
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groot plaas van die kaart van Veillet was. Sariesaam was klaarblyklik die 
westelike deel van Zand Kraal in die ou dae, so teen 1890. Nou beteken 
die lid Sarri- of Sarie- presies wat mnr Engelbrecht meegedeel het, nl. soos 
Nama tsara- = “Staub" (Rust 1960 DNW 58), bepaaldelik hier “sandstof". 
Dit sluit taalkundig direk aan by die eerste lid van Sarri- en van Zand- van 
die twee plekname. Ons merk hier die gewone patroon van dubbelnamig- 
heid in hierdie noordwestelike distrikte. Die vroee naam wat nog sy ou 
Nederlandse tydperk verkondig, vertaal, in sy geheel of in onderdele, die 
nog ouer Khoekhoense naam. Ons meen “Zand Kraal” is ook hier net die 
vertaling van die ouer inlandse naam, in hierdie geval van Sar(r)i(e)saam, 
wat as plaasnaam verdwyn het maar as deelnaam nog lewendig is, o.a. ook 
vir De Klip Heuvel (vgl. mnr Engelbrecht), en bepaaldelik vir die beboude 
landerye daarop, soos aangedui. Die lid -sa(a)m is moontlik soos Nama 
sam- = “Mutterbrust" (Rust 12). Die vlakte wat die sandstof lewer, word 
gesien as ’n oop bors, se 'n voorbors, of miskien laat die stofwolk se vorm 
dink aan die kelkvorm van 'n moederbors, of aan 'n koei se uier met 
spene, soos mnr Engelbrecht dit poeties ook vertaal het, nl. as “Stof- 
spene” . Die lid "-kraal” is dan nie die vertaling van die lid “-sa(a)m” nie, 
die vertaling het net betrekking op die grondwoord.

[SCHAFFLUSS] kyk GUACHAB en KUBAUB

[SCHAKALSKUPPE] kyk GIR1NARIS

[SCHELLENBERG] kvk NOATSAUS

[SCHLANGKOPF] kyk AOTANAB 2617 in TH A* 204

[SCHLIP] kyk HAOAOSIB 

[SCHWARZKUPPEN] kyk NOGARRAGAB 

[SCHWEICKHARDTSBRONN] kyk ORANAIS 

[SCORPIONS KRAAL] kyk HUSINGAIS 

[SEEKOEI RIVIER | kyk KOUG At BERGE)

[SENDELINGSDRIF] kyk NAUDOMP
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[SENDELINGSGRAF/SEND(E)LINGSGRAB] kyk HAIGUOAO

SIDOUWS(BERG), SIDOUWS(VLAK) K 3319 CB

Survey 1952 “Sidouwsvlak, 5 miles [8 km] south of Worcester. Name of 
long standing for a plain on a mountain. The area to which the name 
refers, falls on an old farm called Sidouwsberg. This was the registered 
name of the original grant. Since the "Vlakte' falls on Sidouwsberg, it 
got its name from the farm and became known as Sidouwsvlak...”

Op ’n kaart van die afdelingsraad van Worcester 1890 kom net suid van 
die dorp (grensend suidelik aan die huidige Brandvleidam) die plaas “Si
douwsberg” nr Wor. Q. 17-17, met byvoeging daarop van die ligging van 
die woonhuis en van die “Cold Spring, Hot Spring, Bath House” . Die 
plaas le suidoos van “Voorzorg” en “Voorzorgs Berg”. Vandag verskyn op 
die besitkaart 1969 vel 3319 Worcester die registrasienommer Wor. Q. 17- 
17 onder "Voorsorgs berg", maar die ou naam Sidouwsberg het nou ver- 
dwyn. Hy het gele suid van “Brandvlei” wat reeds vroeer druk besoek is, 
so was lady Anne Barnard daar as gas. Kan mens raai dat teenoor die 
brandende warm water van Brandvlei die koue water van een van Sido se 
bronne onomasties vaardig was en die naam “Koue Vlei” gekry het, of 
“Sidouwsvlei” , d.w.s. dat die Si-, soos Nama tsi, "n uitroep is van koue? 
Maar die lid -douw is duidelik soos Nama dao- vir “poort, kloof” en het 
betrekking op die berg. Dan miskien soos Nama si- = poep (Kr.-R. 1961 
NW 345). die geheel “Windlaatberg"?

SIGURAB S 2314 BD

Budack KFR 1979 Entnologg Verslag van veldwerk “Sigurab, ’n Inaraveld 
naby Swartbank. Na bewering ‘Stuurmekaarplek’, d.w.s. die een het die 
ander een gestuur. Si = stuur, -gu = resiprokale suffiks. Die gebeurte- 
nis wat aanleiding gegee het tot benaming. het vandag in die vergetel- 
heid geraak".

S1JNNA, SYNNA K 3319/3320/3421 (ou naam van Breerivier)

Hartogh J 1707 Daghregister o.d. 11 Nov. “S'namiddags vertrokken wij 
vandaar [nl. van Riviersonderend], en quamen na 2 uuren marcherens 
aan de breede rivier, door de hottentots Sijnna gen(aa)mt...”

Die rivier het baie name gehad, veral by sy monding, bv. in Portugees (Rio 
de Nazareth), in Frans (Le Fleuve Large), in Khoekhoens (Sijnna/ 
Synna), en in Hollands (Breede-, Bree- en Dwarsrivier), vgl. o.a. Du Ples- 
sis 1973 Ondersoek 207-8, en Skead 1973 Gazetteer 21. Ons belangstelling
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is die naam Sijnna wat die baastuinier Jan Hartogh opgeteken het. Van 
baie riviere op sy veeruilstog ooswaarts na Swellendam het hy die inlandse 
name ook opgeteken en hulle so vir ons bewaar. Party is ontwyfelbaar oor- 
vertaal in Hollands (bv. Elandspad en Botrivier), maar sommige is onge- 
twyveld nie oorvertaal nie. Dit weet ons omdat ons hulle taalkundig nie uit 
Khoekhoens in Hollands waar kan maak nie. Dit is die geval met Sijnna 
(Synna) en Breerivier. Blykbaar is hierdie rivier deur die Hollanders na sy 
breedte so genoem. “Deeze stroom is de eerste welke men in Europa de 
naam van Rivier zoude geven" verklaar Paravicini di Capelli (VRV 46 21), 
komende van die kant van die Kaap.

Oor die betekenis kry ons geen aanduiding van buite nie. Maar ons kan 
kyk of daar kans vir suggesiies is. Die Breerivier ontspring in die berge by 
Ceres en vloei verby Worcester, Robertson en Swellendam tot waar dit by 
Witsand in die see uitwater. Ou reisigers wat ooswaarts gaan, moes dit 
kruis. In 1676 is JL Visser op 'n veeruiltog tot by Buffeljagtsrivier gewees. 
Op die terugpad was hulle aan by 'n plek “Backley Plaats” by Swellen
dam. Dertien jaar later, in 1689, was vaandrig I Schrijver na die Inkwas, 
en hier by Swellendam was hy aan die “Backeley revier” . Die “Bakkeleij 
R .” , ook “Bakkeleys R.” , is nou die Koringlandsrivier wat deur Swellen
dam loop en wat ’n sytak van die Breerivier is (kyk Skead 107). Nou kom 
daar iets wat taalkundig hierby skyn aan te sluit. Dit is dat Nama die 
woord sunu- het wat beteken “der Kampf, schweres Ringen, ‘worsteling’, 
Todesringen” (Kr.-R. 1969 NW 351). Lees ons Synna as Sunnu-!a- (met 
!a-b as Nama vir “rivier”), dan stem dit tog opmerklik goed ooreen met 
"Bakleirivier” . Die vraag is nou of dit bloot ’n toevallige ooreenkoms is, 
dan wel of dit, soos ons meen, nie toevallig is dat Sun- en Baklei- by 
mekaar aanknoop nie. Die benedeloop van die Breerivier was in Khoe
khoens Synna, en hier, net suid van Swellendam, was die sytak van die 
Synna met die ou naam van “Bakleirivier” . Ons meen dat die naam Synna 
'n stukkie vergete geskiedenis tot grondslag het, en dat die naam net op 
die onderloop van die lang rivier van toepassing was. Ons meld terloops 
dat JW Cloppenburg 1768 Journal ms 15 iets heel in die algemeen vertel 
oor oud-landdros Horak se plaas “Bacalijplaats" wat sy naam gekry het 
van die veldslag van “oneensgeworden Hottentotten” .

[S1MMENAU] kyk HAITSAUS

SINIB S 1918 BC

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek
“Sinib, is ‘Stuurplekk Stuur is sini” .

Plaas nr 257, noordoos van Grootfontein, dra 'n naam wat nie op ouer

700



kaarte voorkom nie. Soos Nama si = “senden” (Kr.-R. 1969 NW 345), ge- 
realiseer as sini. Krenz FK 1979 Boer Aantekening “ |Sinib = Morgenstern 
(Pflanze)” .

SINIB S 2518 DD

Apriels K 1977 Oud-onderwyser Gesprek “Die naam lyk soos Nama. maar 
hy is nie Nama nie” .

Arndt FI 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Man, dit is 
nie Namataal daardie nie. Die name is gegee in die Witmense se tyd 
hier van 1925, 1926 se kant af” .

Omdat ons SINIB 1918 opgeneem het, daar as Namanaam, het dit ons 
voorgekom dat ons ook hierdie Sinib moet opneem vir plaas 183, 
noordwes van Koes. Ook hier is meer besonderhede nodig as waaroor ons 
tot hiertoe beskik.

[SITRUSDAL] kyk NEINS-(WEST)

[SKAAPRIVIER] kyk GUACHAB 

[SKAAPRIVIER] kyk KUBAUB 

[SKAAPRIVIER] kyk NABAB (2917 DA)

[SKIETWERF] kyk NABATSAUB 

[SKURWEKOP] kyk NOREE 

[SMORGENSCHADUWE] kyk KOUMOESKNAAP 

SOAVIS S 1917 AC

Hartmann 1904 kaart “Soavis, sehr steinig” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Soawis” , puts.

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek 
“Soavis is Tsoabis, dit is ‘Gatplek’ of ‘Gatplaas’.”

Soavis, met die lokatiewe morfeem -bi- (-b- en -v- of -w- is uitspraak- 
variante van mekaar) en met die afsluitingsuitgang -s van die fern, sing., 
berus op die betekenis van die grondwoord Soa-, deur ons segsliede gelyk 
gestel met Nama tsoa- = “der After” (Kr.-R. 1969 NW 384), d.w.s. met
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“agterste, sitvlak” . Dit sal wel ’n besondere verband met die sitvlak, seifs 
boude, gewees het wat die liggaamsdeel onomastieke waarde gegee het vir 
hierdie bron, waarvan die naam oorgegaan het op plaas nr 333, en by 
onderverdeling op Soavis-West, plaas nr 448. albei gelee noordwestelik van 
Otavi. “Gatplek".

SOBABE(SOUTPAN) kyk SWABIES

SOBEB S 2315 CA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “Sobeb, ’n Inaraveld 
naby |U-||khaeb. Die meeste mense kon geen verklaring aanbied nie. 
Oom Lukas Bam meen dat dit met so = ‘riempies of stokke sny’ in ver
band gebring kan word. Niemand weet wat die rede vir die benaming 
was nie” .

SOEIS K [3017/3018]

Maass AL 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Agtien myl van 
Kamieskroon het ons ook 'n plaas met die naam Soeis, hulle se dit is 'n 
Hottentotnaam, dit beteken potdeksel” .

Die eerste lid van die naam Soeis, nl. So-, is dan soos Nama su- = pot 
(Rust 1960 DNW 61), Ou-Kaaps o.a. sou, sou (HOTT 421). Die tweede 
lid van die naam, nl. -eis, is soos Nama ei[ai-] = “der Deckel des Topfes” 
(Kr.-R. 1969 NW 60). Die rede vir die benaming is ons nie bekend nie.

SOES, SOE(RIVIER) K 3420 AC

Opmeting 1960 “Soerivier, ou naam van ’n rivier 16 myl [26 km] noordoos 
van Bredasdorp...Die Soerivier is 'n sytak van die Soutrivier. Die water 
van die Soerivier is pekelsout, en vermoedelik is die naam [van die 
rivier] van die uitdrukking ‘soe!’ afkomstig... Die rivier is oor die alge- 
meen goed bekend in die distrik van Bredasdorp. Die plaasnaam Groot- 
soe is glo ook van die riviernaam afkomstig’'.

Op die Topo-kadastrale reeks 1965 vel 3420 Riversdale word die 
riviernaam gespel “Soes” . “Grootzoe” le op die plaas Remhoogte aan die 
Soerivier. Sy westelike sytak heet (na horn) die “Klein Soerivier” . Aan die 
bolope van die Soerivier kom die riviernaam as tweede bestanddeel voor in 
die plaasnaam “Goerreesoe” nr Sw. Q. 11-23 (op die Topo-kadastrale 
kaart gespel “Goereesoe”). Die Soerivier word verenig met die Soutrivier 
op die plaas “Haasjes Drift” nr Sw. Q. 11-50. En dit, meen ons, gee dalk 
die antwoord aangaande die betekenis. In Ou-Kaaps word vir ’n haas deur
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Witsen 1691 opgegee toa, dieselfde by Valentyn 1705, en by Kolb 1708 
met ’n suigklap (HOTT 294). Ons meen dat hierdie toa moontlik dieselfde 
as die Soe- van die riviernaam kan wees, en dat hy dan vertaald voorkom 
in die eerste deel van die Hollandse naam “Haasjes Drift” , ook (blykens 
vorm en taal) oud. Nama ken self ’n tsoa-ru- wat Kroenlein-Rust 1969 NW 
384 etimologies verbind met Nama tsoa- = “agterste", want die jagter 
erken hierdie haassoort (nl. “der Steinhase”) aan sy bosagtige stert. Tsoa- 
het in Nama geen suigklap nie, maar dit geld ewe seer van ander Kaapse 
dialekte van Khoekhoens. Die t- en die ts-, net soos die s-, neem ewe min 
'n suigkonsonant vooraan as 'n paar ander medeklinkers soos die x-, die d-, 
1-, m-, r-, e.a. Kolb het in sy opgawe verkeerd afgeskryf of verkeerd 
gehoor. Die Ou-Kaapse t- en s- wissel mekaar frekwent af, hier in s.-oe en 
t-oa. Hierdie verklaring moet as baie tentatief beskou word.

SOETAP K 2820 DC (ou naam van Kakamas(-Sentraal))

Veillet s.j. kaart “Zoetap”, spruitjie wes van Neusspruit.
Burger AP W-seun (Hokkie) 1978 Oud-onderwyser Gesprek “Soetap is die 

ou naam van Kakamas-sentraal. Daar het ’n riviertjie geloop, sy naam 
beteken ‘Stofplek’. Ek is jammer dat die ou naam nie herstel kan word 
nie” .

Mnr Burger word beskou as die persoon wat die geskiedenis van Kakamas 
die beste ken: die stadsklerk Malan het ons na horn toe geneem. Ons sal 
die naam ligtelik anders wil verklaar as mnr Burger, maar in aansluiting by 
horn. Die eerste komponent soe- bind klankmatig beter met tsao- = “as” 
as met tsara- = “stof” . Die -tap is wel soos Nama !a-b = rivier. lopie, met 
die -t- as benaderde uitspraakpoging van die suigmedeklinker !. So'onge- 
veer “Asriviertjie” , d.w.s. van die gryserige, askleurige stof. Nog ’n punt- 
jie van onsekerheid is die presiese loop van die spruit. Volgens die kaart 
wat ons aandui as Veillet, le Soetap effens meer oostelik as Sentraal-Kaka- 
mas. Ongelukkig kom die ou naam nie meer voor op die betrokke velle 
met die skaal 1:50 000 nie. [Wat ons betref. ons sien graag dat die ou 
naam herstel word].

[SOETWATER] kyk + GUN1CHAS 

SONGA(RIVIER) kyk ZUNGAH 

SOROMAAS S 2617 CA

Sprigade-Moisel 1904 kaart “Soromas (Dauba)” , bron, en op kaart 1912
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“Soromasbrunn”. Op ander kaarte “Soromas” , maar in jonger tyd “So- 
romaas” , so op SWA-reeks 1968 vel 2616 Bethanien.

SESA 1974 10 63 “Soromas, S.W.A. Native reserve in the Bethanien dis
trict...is the traditional home of the Oorlams tribe of Hottentots...” 
[Geen verklaring nie.]

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “Hy het ook 
’n brak water, maar as jy drink, dan bly jy dors. Jy wil nog ander water 
he, want die water is so brak, so brak. Die naam meen ‘Sonder water’. 
Hy het nou water maar hy is ‘sonder’.”

Krenz FK 1977 Boer Gesprek “Soro = nackt, traurig, elendig. Mas = 
stehen, Ort. Soromas = Bedauernswiirdiger Standort” . Toevoeging 
1979: “Weens gebrek aan water” .

Du Raan RA 1978 Dorpsingenieur Gesprek “Soromas = Staan skandelik” .

Die reservaat le suid van Bethanien, ook aan die Konkieprivier, en is inge- 
skryf as plaas nr 40. Dit was ’n bron (“-brunn" in 1912); die water was 
baie brak, trouens, net suid van Soromaas le die plase “Brakwater-Wes” 
nr 151 en “Brackwasser” nr 144. Dit kom ons voor of die vraag na die ver
klaring nog oop is.

[Soromas**]

SORROBIB K 3018 AA

Opmeting per Kruger AC 1978 “Sorrobib. Dist. Springbok, 65 km suidoos 
van dorp. Ou naam, vir ’n kloof” .

Hierdie naam kom nog nie op kaarte voor nie, seifs nie op die reeks Suid- 
Afrika 1971 vel 3018 AA Bovlei skaal 1:50 000 nie. Dit le in die Feliefon- 
teinse reservaat en regoor die Swartklaasriet se Berg, nl. teenoor sy ooste
like neus. Die betekenis is wel die “Kloof (weergegee met die -b van die 
ml. ekv. vir die langerige kloof) waar daar sorobe-gewasse (Kr.-R. 1969 
NW 349 sorobe-s = “ein Nachtschattengewachs mit gelben, nicht essbaren 
Beeren”) groei/gegroei het” . Of die nastergalplant of miskien bitterappel, 
in ieder geval 'n spesie van die Solatium, nog daar aangetref word, dit 
weet ons nie. By Krenz FK 1979 Boer Aantekening roep die naam klank- 
assosiatief op: “hasslich; sorrobes = hasslich aussehend”.

SOSO(RIVIER) K 3226 CD

Arrowsmith 1835 kaart “Soso River” en ander kaarte.
Skead CJ 1979 Brief “Soso River rises on Bowden farm (formerly Klip- 

plaatsfontein) and runs through Vogelfontein (now Keeviston) and Eng
lish Drift farms to the Koonap River, 42 km NNW Grahamstown, 25 
km SW of Fort Beaufort... Soso is not Xhosa...The inference seems to
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point to a pejorative assessment of the river’s status, e.g. it is hardly a 
river, only a so-so river. No hint of the precise origin of the name was 
found...” Die Xhosanaam van die Soso is Umca. “No meaning for 
umCa could be found..."

SOUS K 3019 BC 

Sensuskaart 1891 “Sous” .

Vandag nog die naam van plaas Civ. Q. 23-9, dist. Calvinia. Hier is ver- 
skillende plase met die komponent “Puts” in die naam. bv. (uit die Sensus
kaart vir die onmiddellike omgewing) Bitterputs, De Puts, Jakals Puts, 
Stinkputs, en na 1891 het nog ander bygekom, soos Nuweputs net wes van 
die genoemde Bitterputs. Dan lyk dit redelik seker om in die naam Sous 
van plaas nr Civ. Q. 23-9, 'n volksetimologiese aanpassing te sien van die 
Nama vir puts, nl. tsau-, met die -s (fern, sing.) hier as indeks van die 
bronnaam, die beginpunt van die plaasnaam. Die naam is m.a.w. Khoe- 
khoens, nie Afrikaans nie, en het in sy betekenis niks met “sous” te doen 
nie. “Puts” .

[SOUTKLOOF] kyk KOEDOMA 

[SOUTKLOOF] kyk KOUNIE (KLOOF)

[SOUTRIVIER] kyk UKHAEB 

[SPANSE RIET GAT] kyk GUERNA 

[SPITSKOP] kyk GONOROBAUS 

[SPITSKOP, SPITZKOPPE] kyk GAINGAS 

[SPITSKOPFONTEIN] kyk GONOROBAUS 

[SPITSKOP SUIDWES] kyk KAMBES 

[SPOEGRIVIER] kyk KANOEP, KANOEP(KOP) 

[SPRINGBOCKFONTEIN] kyk GOAGOB
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[SPRINGBOKKEEL] kyk GOEDOM

[SPRINGBOKTREK] kyk KUMCHUCHANUB 

[SPRINGFONTEIN] kyk HUIAUB 

[SPRINGWATER] kyk GARAGAMS, KARKAMS 

STILWEITKOEROE K 3017 BC

Goosen HWJC 1978 Boerin Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Die vee 
wei altyd besonder stil en rustig teen hierdie bult of kop, en soos u 
waarskynlik self weet, noem die Namakwalanders kwartsiet wat baie op 
die bult voorkom ‘tkoeroe'- (Hottentots)".

Die slotlid van die naam Stilweitkoeroe, nl. -tkoeroe, is dan soos Nama 
||guru- = “Quarz, Kieselgrund. Marmor" (Kr.-R. 1969 NW 143). Die t- 
van tkoeroe stel die suigkonsonant voor. Die hibridiese naam is dus saam- 
gestel uit stil + wei + tkoeroe. Dit geld hier ’n kop op die plaas “Groot 
Berg" nr. Clw. Q. 7-36, Namakwaland, ook die naam van 'n berg, albei 
noordwes van Garies gelee.

[STINKDOtOiRN] kyk OKHUS

[ST1NKFONTEINRIVIER1 kyk OSIP

[STOFVLEI] kyk SARAIP

[STOFVOET] kyk TARABIS

SUMAS, SUMAS(-WEST) S 1917 DA/DB

Detering CH 1977 Huisvrou Vraelys “Sumas beteken ‘By die water onder 
groot borne'."

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek 
“Sumas is skaduwee".

Sumas is plaas nr 746, en S.-West is nr 752, albei oostelik van Otavi en 
aan die hange noordelik van die bergketting. Volgens die aanwysing van 
mnr Xaregeb en sy span soos Nama som- = “Schatten” (Rust 1960 DNW 
52), die fern. sing, -s dui waarskynlik ook hier 'n bron aan as die begin-
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punt. “Skaduweefontein", ons lei af dat die fontein by borne gele het 
waarvan mev. Detering praat. Boois J 1979 Taalassistent Aantekening ag 
dit moontlik dat die woord vir “soek", nl. oa, in saanrgetrokke vorm aan- 
wesig kan wees, en vertaal die naam Sumas dan met “In die skaduwee 
skuiling soek”.

[Sonias]

SU(PAN) K 2721 CA

Topografiese reeks 1968 vel 2720 Huniput “Supan".

“Supan” is op die plaas “Kom Kom" nr B. 742/1921, dist. Gordonia. Af- 
gaande op die klank kan die lid Su- van die naam Supan verbindbaar wees 
met Nama su- = “pot", “Topf" (Rust 1960 DNW 61). Vir hierdie verkla
ring is daar ook topografiese steun. Noordnoordoos van Supan, maar nou 
op 2720 DB, is “Pot se Pan". Dit lyk dan asof die Khoekhoense naam van 
die een pan in vertaalde vorm op die ander pan oorgedra kon gewees het. 
Die spelling “Sapan” op die ooreenstemmende Topo-kadastrale kaart 1962 
is miskien drukfout, anders is dit n vokaalharmoniese uitspraakvariant. 
Die naam van die plaas waarop Supan le, nl. Kom Kom, hou dalk ook 
verband met die hibridiese naam Supan, nl. indien die eerste “Kom” 
“houer” , “pot” , “bak”, ens. en die tweede “Kom" “pan” beteken.

[SUURBERGE, SUURVELD] kyk KURUKURU

SWABIES, SOBABE(SOUTPAN) K 3019 A A 

Sensuskaart 1891 "Swabies (Rooi Pan)".
Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3018 Loeriesfontein "Sobabesoutpan"

Op die kaarte wat ons onder oe gehad het, kom die naam voor as “Swa
bies” en as “Swabies se Pan", Ig. net wes van “Rooivlei” , “Rooivlei se 
Laagte” ens., Swabies se Pan le op "Lospers Plaats": dit is blykbaar n 
soutpan. Oor die betekenis van die naam het ons geen hulp ontvang nie. 
Die wisselspelling Sobabesoutpan lyk verdag; ons moet liewer uitgaan van 
die oudste en algemeenste vorm. As ons bloot na ooreenstemming soek 
met ’n woord wat op Swabies gelyk, dan kan gedink word o.a. aan 
sawube- = “fahler Ginsterbusch, ein Bitterbusch" (Kr.-R. 1969 NW 343), 
wat van sout- of brakveld hou en wat ook in plekname voorkom, vgl. ZA- 
BUBEGAS in TH A** 1110. Krenz FK 1979 Aantekening se die grond- 
woord laat horn, afgaande op die klank, dink aan Nama “swabe, bedeutet 
‘Fliistern, geheimnisvoll leises sprechen."
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[SWARTBAAS] kyk HODAS

[SWARTBAS] kyk ALYS

[SWARTDUINE] kyk NOUP, NOEP, NOOP(DUINE)

SWARTKOBUS S 2416 BC

DSWA-reeks 1910 Blatt 20 Maltahohe Rehoboth “Wittkobus” en (ten 
ooste daarvan) “Swartkobus” .

Sprigade-Moisel 1904 Kriegskarte gee net “Witkobus” aan, nie “Swart
kobus'’ nie. Witkobus kom op die Kriegskarte voor in sy “Afrikaanse” 
vorm, dan net oostelik van die Noukloofberge, en ook in sy Khoekhoense 
vorm as ORIKOBES (vgl. TH A** 970), met Ori = wit, en -kobes (ver- 
vorm tot -kobus) = vlei, pan, letterlik “Witvlei", maar Orikobes le in die 
Noukloofberge: Orikobus en Witkobus is op die Kriegskarte dus twee 
plekke. Op die kaart van 1910 (soos aangehaal) kom oostelik van Witko
bus teenstellenderwys ’n Swartkobus voor. Dit is nou die naam van plaas 
nr 165 wat nog net in die distrik van Mariental val. Dit le aan die Visrivier 
waar hy sy elmboog bokant Mariental weswaarts gooi. Vir Swartkobus het 
ons geen Khoekhoense vorm teegekom nie, maar hy sal wel so 'n vorm 
gehad het wat nou verlore geraak het. Dat -kobus in Swartkobus geen per- 
soonsnaam is nie, is tog klaarblyklik uit sy teenstelling met Wit(t)kobus 
aan sy westelike kant. Ook hierdie -kobus kom uit -kobis, in Nama Ikhubis 
= vlei, pan (Rust 1960 DNW 70). Swartkobus is ’n tweeslagtige naam, in 
sy eerste komponent Afrikaans, in sy tweede element Khoekhoens maar 
wat omgevorm is tot die Afrikaanse persoonsnaam Kobus. Deur die plaas 
Swartkobus loop ook "n riviertjie “Swartkobusrivier” in noordoostelike 
rigting as sytak van stroompies wat uiteindelik in die Vis loop.

[SWARTKOP] kyk ARACHABNUB

[SWARTKOP] kyk + TCAIMOEP

[SWARTKOPSRIVIER] kyk ZUNGAH

[SWARTKRANS] kyk NUUIBEB

[SWARTMODDERRIVIER] kyk GUANIB
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[SWARTPOORT] kyk NUDOUS

[SWARTPUNT] kyk NUHOMI 

[SWARTRUG] kyk NUWARIS(KOP).



T

TABIRAB kyk GABIRAB 

[TAFELBERGE] kyk KAUS 2617

TAKKAP, TAKKAP(RIVIER) K 3319 DD/3419 BB

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3319 Worcester “Takkaprivier” . 
Topografiese reeks 1975 vel 3319 Worcester “Takkap” , “Takkaprivier” .

“Takkap” en “Takkaprivier" kan dalk Afrikaanse name wees, maar ons 
dink nie so nie. Ons het baiemaal gevalle gehad waar oenskynlik 
Afrikaanse name eintlik volksetimologiese aanpassings van Khoekhoense 
name is, vgl. GRAPP1ES, KOORNHU1S. ens. Ons meen dat Takkapfri- 
vier) ook so 'n geval is. Die vermoede grand ons op toponimiese en topo
grafiese verbande. Takkaprivier is "n sytak van die Keisersrivier en vloei 
vanuit die suidweste in die rigting van die dorpie McGregor, distrik Ro
bertson. Die Takkaprivier vloei aan die grens van die plaas “De Rietvally 
A” nr 1904-26-1524. Ten noordweste van die Takkaprivier en aangrensend 
aan De Rietvally A is die plaas “Rietvally” nr Wor. Q- 48-44, en verder 
noordweswaarts en aangrensend aan Rietvalley is die plaas "De Rietvally" 
nr. Wor. Q. 48-46. Ons meen die name “Takkap(rivier)" en “Rietvally” is 
sowel taalkundig as topografies met mekaar vereenselwigbaar. “Riet” is in 
Nama =Ta- (Kr.-R. 1969 NW 32) wat met die eerste lid van die naam 
Takkap ooreenstem; die palatale suigkonsonant word verteenwoordig deur 
die anlaut T-. Vir “vallei” is in Ou-Kaaps opgeteken o.a. tkiia en tkaa 
(HOTT 490), dit stem ooreen met Nama Tga-b = “Flache" (Kr.-R. 97) 
wat goed aansluit by die slotlid “-kap” van “Takkap” — vir wisseling van 
g en k en van b en p vgl. onderskeidelik TH A* 42 by 5 A 3 en 5 A 1. 
Indien dit alles juis is, dan het ons weer 'n geval waar 'n Khoekhoense 
naam as komponent van n naamkerngroep vertaald vir 'n ander kompo
nent van dieselfde naamkerngroep voorkom. Dan is “Rietvally” ’n verta
ling van Khoekhoense “Takkap”.

[TATgab]

TANIES, TANNIES K 3325 AA

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3324 Port Elizabeth “De Draay or Tanies” , 
plaas nr Uit. Q. 2-68; en aangrensend “Adj. Tannies van de Draai” . 

Topografiese reeks 1973 vel 3324 Port Elizabeth “Tannies” .
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In gevalle waar twee name, die een Afrikaans/Nederlands en die ander 
Khoekhoens, vir dieselfde plek opgeteken is, is die (chronologies jonger) 
Afrikaanse naam dikwels die vertaling van die Khoekhoense. Ons glo egter 
nie dat dit hier die geval is nie, want ons kon uit ons wo ordvoorraad nie 
’n Khoekhoense woord vind wat op Tanies lyk en wat nog met “draai” 
verband hou nie. Indien Tan(n)ies wel 'n Khoekhoense naam is, soos ons 
vermoed, moet die sleutel tot sy betekenis elders gesoek word. Aan die 
westekant van “De Draay or Tanies” en aangrensend is “Wortel Kuil” , 
plaas nr Jan. Q. 2-7. Op die Topografiese kaart kom hier ook nog voor 
“Wortelkuil” en “Wortelkuilrivier” wat vanuit die weste by “Tannies” in 
die Sondagsrivier vloei. “Tanies” , “Tannies” , “Wortel Kuil” , “Wortelkuil” 
en “Wortelkuilrivier” vorm ’n toponimiese kerngroep. Ook semanties/taal- 
kundig bestaan daar o.i. ’n verband tussen die Khoekhoense en Afrikaanse 
elemente “Tan(n)ies” en “Wortel” . Reeds in 1793 het Hazner 166 ta° nie 
opgeteken as “bolgif” (HOTT 225); volgens sy beskrywing van die plant 
kan dit dieselfde wees as wat Smith 1966 CNSAP 228 as “gifbol" aangee, 
o.a. Bodphane disticha waarvan die Khoekhoen en San gif vir hul pyle 
gekry het. Indien ons in ons vermoede gelyk het, is “Wortel(kuil)(rivier)” 
'n vertaling uit die Khoekhoense "Tanies” , die slot -s is die genusuitgang 
van die fern. sing, wat hier 'n fontein of bron lokativeer. Interessant is die 
neiging om van “Tanies” “Tannies” te maak wat volksetimologies as 
Afrikaans aangevoel word, vgl. die naam die “Tannies van de Draai” .

TAOP kyk GAUB(RIVIER) 2316

TAP(FONTEIN) K 3320 BC

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3320 Ladismith "Tap Fontein", plaas nr 
Wor. Q. 20-10, dist. Laingsburg.

Topografiese reeks 1973 vel 3320 Ladismith “Tapfontein se Kloof” .

“Tapfontein se Kloof” begin aan die suidelike hang van “Matjieskop” op 
die noordoostelike hoek van “Tap Fontein" en loop suidwaarts oor die 
plaas tot by die Anysrivier. Op die Topografiese kaart kom “Matjieskojt” 
voor as “Matjiesgoedkop”. “Tap Fontein” word aan sy noordekant be- 
grens deur "Matjies Kloof” , plaas nr Wor. Q. 19-22. Op “Matjes Kloof” is 
“Matjiesgoedberg” en “Matjiesgoedkloof” . Topografies vorm “Tap Fon
tein” , “Tapfontein se Kloof” , “Matjiesgoedkop” , “Matjes Kloof,” “Ma
tjiesgoedberg” en "Matjiesgoedkloof” 'n eenheid. Semantics is daar mis
kien ook ’n verband tussen “Tap-” en “Matjiesgoed-” . “Riet” is in Nama 
+  a-b (Kr.-R. 1969 NW 32) wat klankmatig goed ooreenstem met “Tap” , 
veral as in aanmerking geneem word dat die palatale suigmedeklinker 'n 
alveolaar is, net soos die T- (in T-ap) ’ri alveolaar is. Die T- verteenwoor-
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dig in hierdie geval die palatale medeklinker. Dit is dan moontlik dat 
“Matjies-” uit “Tap" vertaal is.

TARABI(E)S K 2917 AA (ou naam van Stofvoet)

Sensuskaart 1891 “Tarabies” . Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Tarabis” . 
Veillet s.j. kaart “Tarabies. Post Office” .

Tarabis was (let op: was) ’n belangrike uitspanning langs die pad van o.a. 
Steinkopf af, maar Lekkersing het daardie funksie met verloop van tyd 
volkome oorgeneem. Dit le noordoos van Port Nolloth. Op ’n keer, so 
teen 1900, was daar 'n poskantoor gevestig. Dit korreleer presies met Stof
voet (vgl. o.a. S.A.-reeks 1975 skaal 1:50 000 vel 2917 Kammarivier). Op 
die ooreenstemmende gedeelte van die topografiese kaart 1974 staan dit in- 
geskryf as “Stofvoet (Veepos)” . Stofvoet is klaarblyklik naamkundig te 
verbind met die ou naam Tarabi(e)s. “Stof” is in Nama tsara- (Rust 1960 
DNW 58), en dit stem ooreen met die Tara- van Tara-bi(e)s, sodat die 
naam letterlik beteken “Stoffontein” . Die -bi(e)- is aanduiding dat dit 'n 
pleknaam is, en die fern. sing, -s dat dit hier bepaaldelik ’n fontein is. Die 
element “-voet” van “Stofvoet” is nie in die oorspronklike Namanaam as 
’n bestanddeel aanwesig nie.

TARRAS [K 2918 BA]

Agenbag JJ 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Tarras — berg. 
Hottentotnaam. Verleen sy naam aan sy eienaardige vorm. Lyk soos en 
beteken bors van ’n vrou” .

“Bors” , “moederbors” , is in Nama sams (Rust 1960 DNW 12), ook in Ou- 
Ka^ps vind ons nie 'n woord vir bors wat taalkundig met Tarras ooreen
stem nie. Dat ’n berg wat die vorm van ’n bors het, sy naam na aanleiding 
daarvan kry, is nie seldsaam nie; Leistner en Morris gee twee en twintig 
plekname aan met die woord Pram- as eerste bestanddeel. Ons sou dus 
verwag dat die antropomorfiserende Khoekhoen aan die bepaalde berg ’n 
naam sou gee wat sy vorm suggereer en wat by die verklaring van mnr 
Agenbag aansluit. Hoewel die woord “tarras" direk aan Nama taras = 
“die Frau, das Weib” (Kr.-R. 1969 NW 356) laat dink, en indirek die ge- 
dagte van ’n moederbors kan opwek, lyk dit vir ons of ons nog 'n ander 
verband kan le wat goed met mnr Agenbag se verklaring ooreenstem. Ons 
het HARDAP naamlik verbind met |hara-s, ’n “vraatjie” of “tiet” , vgl. TH 
A* 524-525. Die T- van Tarras kan die dentale suigkonsonant verteen- 
woordig. Ons ag dit waarskynlik dat aan die naam Tarras vir hierdie kop 
die woord |haras = “tiet” ten grondslag kan le.

712



TAUKHEIS, TAUKHEIS(VLEI) K 2918 CB

Sensuskaart 1891 en Veillet s.j. kaart "Taukheis and Koeries” , “Taukheis 
Vlei” , oos daarvan. Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2918 Namies 
“Koeris and Taukheis” , Nam. Q. 5-26.

Boonzaaier GPL 1974 Boer Vraelys “Taukheis is ’n plek met brak water” .

Taukheisvlei is wel die beginpunt van die naam, met -vlei toegevoeg. Die 
dele Taukheis en Koeries is later omgestel vir die plaasnaam Nam. Q. 5- 
26, soos geregistreer. Hier is baie kalkgrond wat brakwater sal lewer, 
trouens, daar is op die plaas ’n groot pan ingeteken wat vandag genoem 
word “Kalkkom” . Indien die verklaring is soos by ons segsman, dan is die 
T- getrek uit die suigmedeklinker by Nama |u = brak, by !khai- = “Ort” 
(Rust 1960 DNW 46). “Brakplek” , “Brakkom”.

TAUSEB K 2918 DD

Vgl. TAUSEEP, TOUSEEP waarvan dit nog 'n wisselspelling is.

+ TAUSEEP, TOUSEEP K 2918 DD

In TH A** 1021 het ons die naam in verband gebring met |u- = “brak” , 
4=6- = “sout” of |o = “stink".

Topografies doen 'n ander moontlikheid horn nou ook voor. Op die Topo
grafiese reeks 1975 vel 2918 Pofadder word op 2918 DD die naam "T'Au- 
seep” aangegee met net daarbokant “Dik-Aar” . “Dik” is in Nama o.a.
11ou- [ 11au-] (Rust 1960 D[NW 14) wat presies met die eerste lid van die 
pleknaam, nl. T’Ou- of T’Au-, ooreenstem; die T’- stel die klapklank voor. 
Die tweede lid, -seep, is die lokatiefmorfeem -se- plus die masc. sing, uit- 
gang -b wat gewoon is by langerige pleksoorte soos (hier) 'n aar; vir wisse- 
ling van -b- en -p vgl. TH A* 42 by 5 A 1. Indien dit juis is, is Dik-Aar 
die vertaling van T’Auseep; die verskynsel dat die Afrikaanse komponent 
van ’n naamgroep die vertaling van die Khoekhoense komponent is, het 
ons al meermale teegekom.

TBOOP K 3019 BB

Sensuskaart 1891 “T'Boop” , “T'Boop-Noord” , en op ander kaarte.

Vandag plase Civ. Q. 19-35 (T'Boop) en Civ. Q. 17-5 (T'Boop-Noord), 
distrik Calvinia, noordwestelik van Brandvlei, en aangrensend wes aan 
Katkop en Katkopskolk. Dr Van Vreeden 1961 Oorsprong behandel die 
naam nie. Ons het geen aanduiding van die betekenis gekry nie. As ons
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hier kyk na die ou steeds-terugkerende patroon, dan is dit moontlik dat 
T’Boop die ou Khoekhoense naam is van “Klaver (Vley)” , die aangren- 
sende plaas, hier aan die suidekant. Ons kan dit taalkundig nie toets nie, 
omdat ons gegewens nie die Namawoord vir “klawer" bevat nie. Die name 
van die ander aangrensende plase kan ons taalkundig wel toets, maar dan 
met negatiewe resultaat. Ons neem aan dat T'Boop uit Khoekhoens kan 
kom, o.a. op grond van die T - wat ’n suigkonsonant sal verteenwoordig. 
As plaasnaam kom Klawervlei nie meer op die Topo-kadastrale reeks 1967 
vel 3018 Loeriesfontein voor nie, wel nog as die naam van die soutvlei aan 
die begin van die Soutrivier. Hierdie Klawervlei is die belangrikste plek in 
die BB-blokkie van hierdie graadvierkant (vgl. vel 3019 BB Granaatbos- 
kolk, skaal 1:50 000). Sensuskaart se plaas “Klaver Vley" is nou ingeskryf 
as “Commissioner’s Vley” op die genoemde kadasterkaart 1967. Omstan- 
dighede skyn daarvoor te pleit dat T'Boop vertaald voortbestaan in die 
eerste komponent van die pannaam Klawervlei.

+ TCAIMOEP ens. K 2919 BD/2920 CA

In TH A** 1021-22 het ons ’n aantal moontlike verklarings van hierdie 
naam genoem. Daarby voeg ons nou nog een, gefundeer op topografiese 
gronde. "T’Caimoeps Laagte” nr Ken. Q. 5-12 word aan die oostekant be- 
grens deur “Geel Vloer” nr Gr. 10/1938 waarop die pan “Geelvloer” is. 
Ten noordooste van en aangrensend aan T’Caimoepslaagte is die plaas 
“Adjoining Geelvloer” wat noord van en aangrensend aan Geel Vloer le. 
Naby die noordoostelike grens van T’Caimoepslaagte en op die plaas is 
“Vaalhoek” . Suid van T’Caimoeps Laagte is ook die plaas “Vaal Hoek” nr 
378. Grensend aan Adjoining Geel Vloer le die westelike buurplaas “Vaal 
Kop” , nr. 1020/1913. “T’Caimoeps Laagte” , “Geelvloer” , “Adjoining 
Geelvloer” , “Vaal Kop" en “Vaalhoek” vorm dus 'n toponimiese kern- 
groep. Naas die topografiese verband is daar o.i. ook ’n taalkundige ver
band tussen die name moontlik. “Vaal” is in Nama |hei [|hai] (Rust 1960 
DNW 20), vir “geel” is dieselfde woord, |hei, |hai, opgeteken (HOTT 
273). Die name “Vaal(hoek)” en “Geel(vloer)” berus op dieselfde bodem- 
gesteldheid, ons meen “T’Cai(moeps Laagte)” ens. ook. Die bestaanbare 
wisseling van h en klc na ’n suigkonsonant (vgl. TH A* 45 by 5 C 3) maak 
dit seker dat hierdie T'Cai- soos Nama |hei, |hai is, m.a.w. dat al die name 
dieselfde grondwoord van vaal of geel het. Die T’- in T’Cai- is ’n suigkon
sonant, nl. die dentaal hier. Vir nog spellinge vir hierdie selfde woord vir 
vaal of geel, vgl. o.a. KYGARIEP, HEIGARIEP vir Vaalrivier.

Om dinge te kompliseer wat tot nou toe eenvoudig gelyk het, moet ons 
op ’n ander topografiese vasstelling wys.

Op die Topografiese reeks 1975 vel 2918 Pofadder is ten suidweste van 
“Kaimoepslaagte” en “Kaimoep” ingeskryf “Swartkop” , en daaronder
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staan tussen hakies “T’Caimoepskop ". Die korreleer met ‘“T’Cai
moepskop” op die suidelike punt van die plaas "T'Caimoep", vgl. die oor
eenstemmende Topo-kadastrale kaart 1966. Indien ons hier weer die pa- 
troon het dat 'n Afrikaanse komponent die (gedeeltelike) vertaling van die 
Khoekhoense komponent van 'n toponimiese groep is, moet "Swart(kop)" 
die vertaling wees van “T’Cai(moepkop)” . Dit is moontlik. Die T’- stel 'n 
suigkonsonant voor, en die -C- van T'Cai- kan met K- afwissel, vgl. die 
wisselspellinge “Kai-” hierbo. Die lid Kai-/TCai- kan dan ooreenstem met 
Nama !kai- [!khae-j = "donker" (HOTT 247) wat semanties verbindbaar is 
met “swart” . “Tcaimoepkop” naas “Swartkop” kom net op een kaart voor 
terwyl die plekname met bestanddeel Vaal- en Geel- kwantitatief so veel 
en topografies so prominent is dat ons meen dat die eerste verklaring voor- 
keur verdien. Vir die tweede lid van die pleknaam, nl. -moep = mu-b, vgl. 
TH A** 1021-1022.

TCHAIHOIP K 2817 CD (ou naam van Kouefontein)

Veillet s.j. kaart “Tchaihoip” , bron aan die pad van o.a. Steinkopf af. 
Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Tschaiholp", bron.

Die ou Khoekhoense naam het in een sin nie verdwyn nie. dit leef naamlik 
vertaald voort as “Kouefontein” (vgl. Topografiese reeks 1974 vel 2816 
Alexander Bay). “Koud” is in Nama !kai. sodat die T- in die spelpogings 
hierbo duidelik bedoel is om die suigkonsonant ! weer te gee. Die -holp 
van die Kriegskarte is ’n foutiewe oorskrif van -hoi-(p) en moet wel die 
begrip “-fontein” vertaal. Dit is miskien gelyk te stel aan Nama |au- = 
bron, of aan |ui- = klip, nl. vir “ Koue-klipfontein” , wat uit die berghang 
vloei. Die -p is ml. ekv. eri dui gewoonlik aan dat die naam die van ’n berg 
of rivier is, en in bostaande naam wil dit se dat die fontein “geloop” het, 
langwerpig was, in die geaardheid van 'n rivier, of dat daar ’n verband met 
die berg was.

TCHANDO, TJANDO, TCHANDOiKLOOF) K 3323 DB

Opmeting 1963 “Tjandokloof. Ou naam uit Hottentots vir 'n kloof 28 myl 
[45 km] noordwes [lees egter: suidoos] van Willowmore. Oorsprong 
onbekend. Betekenis is ‘Kloof met water’, volgens die polisie en bos- 
bouer op Studtis. Spelling behoort ‘Tjando’ te wees en nie ‘Tchando’ 
nie” .

Ons het hier te doen met die naam van 'n plaas, ’n kloof en 'n rivier, lg. 
twee met toevoeging van die generiese terme “kloof” en “rivier” . 
“Tchandokloof” is aan die noordelike hang van die Kougaberge. Dit loop 
oor die plaas “Vlei Kloof” nr Wlm. Q. 2-23, dist. Willowmore, en sluit
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aan by die Baviaanskloofrivier. Ons meen dat die name “Tchando(kloof)” 
en “Vlei Kloof” 'n topografiese en toponimiese eenheid vorm, m.a.w. dat 
die plekname geografies en taalkundig met mekaar verband hou. Vir 
“vallei” is in Ou-Kaaps opgeteken o.a. “tkaa” en “tk~aa” (HOTT 490). 
Die diaresis en tilde verteenwoordig nasaliteit. Die eerste lid van die plek
naam, nl. “Tchan-” , is moontlik soos “tkaa” of “tkaa” ; die nasaliteit word 
in “Tchan-” deur die n gerealiseer. Die tweede lid van die naam, nl. 
“-do” , kom meermale voor vir “dao-” = poort (Rust 1960 DNW 47), vgl. 
bv. ADDO, GYDO. Indien juis is “Vlei Kloof” ’n vertaling van die Khoe
khoense “Tchando-” . Die lid “-kloof” in “Tchandokloof’ of, soos die 
naam op die ooreenstemmende Topografiese kaart 1973 voorkom, “Tjan- 
dokloof” , is dan toutologies. “Vleikloof(kloof)".

TCHNUGANOO, TCHNUGANDOO K 3323 BD 

Afdelingskaart Willowmore 1890 “Tchnugandoo".
Opmeting 1962 “Groot Nagoenakloof, baie ou naam van 'n kloof 34 myl 

[55 km] noordwes [lees egter: suidoos) van Willowmore. Uit Hottentots. 
Die bosbouer en die polisie op Studtis reken dat die betekenis van die 
naam Nagoena ‘Kloof sonder water' is. Op ou kaarte word die naam 
‘Tchnuganoo’ getoon. Fonetiese uitspraak TCHNOEGANOE (met 'n 
harde ‘G'), volgens een van die ou Kleurling-plaaswerkers. Gelee op 
Studtis. Informant JC le Riche".

Met as eerste gids die afdelingskaart 1890 van Willowmore voor ons is 
Tchnugandoo reeds 'n plaas, suid van die Baviaanskloofberge, en deur die 
plaas loop die “Tchnugandoo Kloof” . Wes van horn en op die plaas “Vlei 
Kloof” loop die spruit of kloof “Tchando Kloof", en oos van Tchnugandoo 
loop “Tchando R.” , op sy beurt gelee op die plaas “Tchando" nr Uit. Q. 
12-32. Dit lyk dan of daar 'n gebied is met die naam Tchando(o), ook 
gespel “-gando(o)” , en daarbinne le die Tchnu-gando(o). Tot vandag toe 
word die eerste lid uitgespreek as “tchnoe-” , volgens mnr Le Riche. Die 
Tch- in al die gevalle is wel ’n poging om die suigklap te benader, nl. van 
-noe-. Dan wonder mens of die eerste lid nie soos Nama =t=nu = swart is 
nie, d.w.s. die plek is die “Swart-gandoo” of “Swart-ganoo", volgens die 
spelling op S.A.-reeks 1968 skaal 1:50 000 vel 3323 DB Studtis. Of 
Tchando (Tjando op skaal 1:50 000) en -gandoo in Tchnugando dieselfde 
grondwoord bevat of nie, die ou Tchnugan(d)oo verskyn vandag in die uit
spraak van “Nagoena” , met omruiling van die eerste twee lettergrepe se 
klinkers. Daar is soveel onvastigheid dat ons die naam nie oortuigender 
kan verbind aan Hollandse name van die omgewing nie. Alles tesaam 
geneem, lyk dit vir ons of daar goeie grond is om hierdie pleknaam te 
begryp as “Swart Vleikloof” , die “swart” met betrekking tot die bodem of 
omgewing.
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TCOWIEP(RIVIER) kyk KOWIEP(RIVIER)

TCUAAP kyk KWAAP

TGABIES K 2917 BA

Topografiese reeks 1974 vel 2916 Springbok “T’Gabies” .

By ’n fontein, le oos van Kabiesberg (= Spioenkop) en noordelik van 
“Sentinel Peak” (ooreenstemmende blad van Topo-kadastrale reeks 1965). 
Die T’ is vir die klapklank; ongetwyfeld soos Nama !(g)awi of gawi = “spi- 
onieren” (Rust 1960 DNW 58), nl. met die oog op wildjag in eerste instan- 
sie. Plekname soos GABIES alwaar, net wes van hierdie T'Gabies, 
KABIES SE PAN daar naby, Spioenkop gelee by die voorgenoemde, Senti
nels Peak en meer in hierdie streek, almal betekenende “spioeneer, loer, 
op die uitkyk wees” , en taalkundige aansluiting, maak die afleiding seker. 
“Spioen-” , of “Loerplek".

TGOOB kyk GOOB

TGUNAQUA K 3323 DA

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3322 Oudtshoorn “T’Gunaqua” .

“T’Gunaqua” is plaas nr Un. Q. 7-21, distrik Joubertina. Aan die ooste- 
like kant grens T’Gunaqua aan “Varkjes Kloof” , plaas nr Un. Q. 6-31. Vir 
“vark” is in Ou-Kaaps opgeteken o.a. “hakoe” (Val. 1705 107 b), 
“ha~ou” (Kolbe 1708 1 433), vgl. HOTT 492. Nienaber GS 1963 HOTT 
492 skryf “Ons kan...aanneem dat daar [in Ou-Kaaps] ’n woord was soos 
gu-b vir ‘vark’ met bepalende elemente vir ‘mak’ en ‘wild’...” Ons meen 
dis moontlik dat die eerste lid van die plaasnaam “T'Gunaqua”, nl. 
“T’Gu-” , die woord vir “vark” bewaar. Die T’- stel dan die suigklank'voor 
wat Kolbe met ’n tilde aangedui het, kyk hierbo. Die tweede lid van die pleknaam, 
“-na-” , is gewoon die uitgang van die mv. comm., “T'Guna-” beteken 
“varke” — ons is egter gewoond daaraan om aan “-qua” te dink as ml. 
mv. Daar sal tog normaalweg nie twee meervoude op mekaar volg nie. 
Maar hierdie “-qua” is nie ’n meervoud nie. Dit is hier moontlik te waar- 
deer soos “-kwa-” , “-qua-” in GENAKWAS, KENAKWAS, |Genaquas 
(TH A* 414), nl. soos “vallei” , “kloof” . Taalkundig is “T’Gunaqua” dan 
vereenselwigbaar met “Varkjes Kloof” , name van twee plekke wat ook 
topografies ’n eenheid vorm. Ons vermoed op grond van die bogenoemde 
oorwegings dat “Varkjes Kloof” 'n vertaling van die Khoekhoense naam
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“Tgunaqua” kan wees. Op die ooreenstemmende Topografiese kaart 1973 
kom nie een van die twee name voor nie.

TGYBIE(KOP) K 2917 BD

Topografiese reeks 1974 vel 2916 Springbok “T'gybiekop", 983 meter 
hoog.

Die kop le oos van Steinkopf en wes van Sabies. Ons meen dat dit ver- 
klaar moet word soos aangedui by SABIES 2917 en SABIES 3019. Die T’- 
stel die suigmedcklinker voor, in Nama die serebrale ! in hierdie geval. In 
Nama is die woord !gibi-, waaroor o.a. prof. Schultze 1904-5 ANUK 191 
die volgende se nadat hy ’n beskrywing gegee het van hoe die Namas die 
wyfie-termiete met die vol eierstokke voorberei: “Der so gewonnene reine 
‘Hottentottenreis’, Iglbes, ist durch das Trocknen iiber dem Feuer schon 
schwach angerostet und wird meist ohne Zutat gegessen”. T’gybiekop is 
die kop waar hulle hottentotsrys uithaal, en dus waar daar rysmierneste 
voorkom. Die assosiasie met rys kom natuurlik van die termietnimfe of 
larwes wat wit is en soos ryskorrels lyk, die rys(korrels) naamlik wat die 
Blankes gebruik. Die Afrikaanse woord rysmier is die mier wat uiteindelik 
uit die larwes, d.w.s. uit die rys van die geelkleurige ou inboorlinge, ont- 
wikkel.

THAMHAMMA! BERGE) K 2918 AA

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2918 Namies “Thamhammaberge”.

“Thamhammaberge” le op die grens tussen die plase “Heiorigas” en 
“Naab” , omtrent 5 km suidoos van driehoeksbaken nr 24. Op die ooreen
stemmende Topografiese kaart 1975 korreleer presies hiermee “Bitterheu- 
ntngberge” . Aan die hand van talle soortgelyke gevalle sou ons verwag het 
dat “Bitterheuning(berge)” die vertaling van “Thamhamma(berge)” kon 
wees. Ons vind dit moeilik om die lid Tham- van Thamhamma- taalkundig 
oortuigend met “bitter” te verbind; bitter is in Nama ou [au] (Rust 1960 
DNW 11), in Ou-Kaaps vind ons nie ’n optekening daarvoor nie. Die 
tweede lid van die Khoekhoense naam. nl. -hamma-, kan, met inagneming 
van die variabiliteit van -h- en -k- (vgl. TH A* 45 by 5 C 4) gelykgestel 
word aan Ou-Kaaps kama-(honing) (HOTT 302). Dan lyk dit asof Bitter- 
heuning- ’n vertaling kan wees van Thamhamma- met die eerste lid Tham- 
’n Ou-Kaapse woord vir ’n bepaling wat ons nog nie bevredigend kon iden- 
tifiseer nie.
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+ THARAKAMMA, CARACAMMA K 3118 CA (by punt van uitvloeiing)

Gordon 1791 ms 3 115 "Cara carama, Oliphants rivier [en bokant ‘Oli- 
phants' is ingeskryf ‘Noord-, d.w.s. hy bedoel die Olifantsrivier wat in 
die Atlantiese oseaan uitwater, in teenstelling met die Olifantsrivier wat 
oostelik gelee is en in die Gouritsrivier loop], Sneiruig, soort van bosjes, 
rivier".

By ’n besoek aan die argiefbewaarplek in Kaapstad in 1978 het ons die ms. 
van Gordon weer bestudeer. Die letters wat vroeer onleesbaar was, kon 
ons nou ontsyfer en daarmee kan ons die bespreking van hierdie 
riviernaam in TH A** 1024-5 hersien en Gordon se opgawe daarin ver- 
beter. Gordon vertaal sy Cara camma met “Snyruigrivier” (sy “snei" en 
ons huidige spelling met “sny" is twee weergawes van dieselfde woord — 
die -ei- en die -y- in hierdie woord staan in ablautverband). Starrenberg 
1705 vertaal die Khoekhoense naam (deur horn gespel Tharakkamma) met 
“Ruigerivier". Gordon se uitdruklik dat die "snyruig" -n soort van bossie 
is. Die “snyruig” en die “ruige” slaan op die bossie, eintlik biesiespolle. 
Smith 1966 CNSAP 426 bespreek die “snyruigte” as "n spesie van Scirpus 
met baie ondersoorte (kyk bl. 537) en met volksname soos matjiesgoed, 
hardematjiesgoed, papgras, snygras, steekbiesie, waterbiesie. ruigte. Hier
die moeras- of vleiruigte was volop in die Olifantsrivier, soos ons seker 
mag aanneent. “The leaves have a sharp cutting edge”, se Smith, vandaar 
die naam “snyruig(te)” . Aangesien camma, Ou-Kaaps vir water, ook vir 
rivier (HOTT 430), die tweede deel vertaal, stem die cara ooreen met die 
eerste deel van die ou vertaling in Hollands, nl. met “snyruig(te)" van 
Gordon. Die akuutteken voor Gordon se cama staan vir -n suigklap, hier 
bepaaldelik vir die laterale klap, vgl. Nama jjgammi. En dan stel dieselfde 
akuut voor die cara moontlik ook dieselfde laterale klap voor en lewer so 
in transliterasie 11cara (oftewel 11kara). Nou het Nama inderdaad -n gede- 
velariseerde 11kara, verstaan 11ara, wat beteken “etwas abschneiden” (Kr.- 
R. 1969 NW 22). Dat dieselfde woord in Ou-Kaaps met, en in die Nama 
van later sonder die anlautende velaar kan voorkom, is -n gewone verskvn- 
sel (die “wette” wat dit beheers, is nog nie indringend behandel nie!) Alles 
tesaam geneem, kan ons ook taalkundig Gordon se vertaling oorneem. 
Starrenberg se Thara- is duidelik "n poging om die laterale suigkonsonant 
van 11kara weer te gee, as sodanig nie onverdienstelik nie. “Snyruigteri- 
vier” .

TJANDO(KLOOF) kyk TCHANDO(KLOOF) 

TKARESES(KOP) kyk GARES(KOP)
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TKIERIEDOUS [K 3018]

Burgess JC 1978 Eerwaarde Vraelys per Burger CR Skoolhoof "Die voet- 
pad uit Paulshoek uit na Leliefontein kom oor t’Kieriedous wat ‘Natpad’ 
beteken” .

Die ligging is by benadering vasgestel. Die betekenis is duidelik aangegee. 
Die lid -dou- is wel soos Nama dao- = "die Wegpforte (Wegenge ins Ge- 
birge hinein)" (Kr.-R. 1969 NW 53). met lokativerende slot-s. Die eerste 
lid is soos Nama +kiri = “ausgleiten” (Kr.-R. 237), dus letterlik die 
"Glyerige pad/Gladde pad” , wat die gevolg van die nattigheid op die pad 
is. Eerw. Burgess skryf die klap met 'n t \

[TKhiridaos]

TKOERIES(BERCE), -(RIVIER) kyk + KOERI(E)S(BERGE) 

TKOEROE(BERG) K 2917 DD

Topografiese reeks 1976 vel 2917 DD Mesklip "T'Koeroeberg".

Die T’ vooraan stel die suigkonsonant voor — wel dat daar een gehoor is, 
maar nie watter een nie. Die berg le op die plaas KOORNHUIS alwaar. 
Dit dra landmetersbaken nr 46. Koornhuis/Koringhuis beteken, soos ons 
weet, "Witklip", n.a.v. die kwartsnate in die berg. Dieselfde kenmerk 
word in die naam van die berg op die plaas bewaar, nl. ||guru- = “Quarz, 
Kieselgrund, Marmor” , en met die ml. ekv. “ ||gurub = (Quarz)berg- 
riicken” (Kr.-R. 1969 NW 143). “Kwartsklippiesberg”. Dieselfde naam 
kom ook elders in hierdie omgewing voor, vgl. o.a. KOEROEBEES, -KOP 
ens., albei net suid van Tkoeroeberg.

TKOEROE(KOP) K 2920 CD

Topografiese reeks 1974 vel 2920 Kenhardt “T’Koeroekop” .

Ons meen die naam “T’Koeroekop” is in sy eerste komponent, “T’Koe- 
roe-” , te verklaar soos KOEROEBEES, KOEROEGAB, KOEROE(KOP- 
PIE) (TH A** 739-740) en TKOEROEBERG (TH B), naamlik dat die 
T’Koeroe- soos Nama ||guru = “Quarz, Kieselgrund, Marmor” (Kr.-R. 
1969 NW 143) is. Ons grond ons argument op meer as met die klankoor- 
eenkoms tussen die name. Wesnoordwes lang T’Koeroekop is “Vaalbaken- 
kop” met driehoeksbaken nr 37 daarop. Die eerste lid, “Vaal-” , dui waar- 
skynlik op die vaal(wit) kwartsbodem, sodat daar topografiese steun vir die 
naamverklaring is.
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TKOUROES K 2919 AA

Weidner C 1978 Direkteur van mynmaatskappy Vraelys “Thouroe, ’n 
woonplek, Hottentotnaam, vir ‘Gat in 'n klip wat water na reen 
opvang’.”

Op die Topografiese reeks 1975 vel 2918 Pofadder is die plek ingeskryf as 
“T’Kouroes” , suidoos van Pella op pad na Pofadder. Daar is verskillende 
plekke op plase wat vir die verskynsel die naam dra. m.a.w. wat onomas- 
ties baie lokaal gebruik word. So skryf Cornelissen HA 1978 Boer Vraelys 
o.a. van ’n plekkie op Kookfontein 2917 BC wat hulle “Kouroe" noem en 
se “Dit beteken ‘Klipgate’. Daar is baie klipgate, party is manshoogte 
diep” . Die T'- is vir 'n suigkonsonant, die vr. ekv. -s lokativeer, en dit 
skyn of dit verder ooreenstem van Nama Tkhuru- in klank en met 11garu- 
in toepassing, die eerste vir ’n wateraar, die tweede vir ’n “tiefe Naturzis- 
terne” in klip„ (Schultze 1904-5 ANUK 162).

TNAIKOEP K 2918 AC

Topografiese reeks 1975 vel 2918 Pofadder “T’Naikoep”

“T'Naikoep” is aan die T'Koeriesrivier gelee, net noord van die 30° sui- 
derbreedtelyn. Op die Topografiese reeks 1970 1:50 000 vel 2918AC Kon- 
torogab is die naam aangegee as “Flaikhub” . Die T’ van T'Naikoep sal "n 
suigmedeklinker verteenwoordig; N- van -Nai- kan allofoneer met H- van 
Hai- (vgl. TH A* 46 by 5 D 6), sodat T’Naikoep en Haikhub wisseluit- 
sprake van dieselfde naam is. Afgaande bloot op die klank sou die naam 
verbind kon word aan Nama |hei- [|hai-] = vaal (Rust 1960 DNW 20) en 
11khub = doring (Rust 14). Steun vir die verklaring van Hai-/T’Nai- = vaal 
vir die eerste lid word gevind deur daarop te let dat ons die naam Khurisri- 
vier (TKOERIESRIVIER) verbind het met “wit” , wat semantics vir bo- 
dembeskrywing nie ver le van “vaal” nie. Met die beskikbare gegewens 
voor horn wil Krenz FK 1979 Boer Aantekening ook he dat rekening 
gehou moet word met “ |Nai gu = um Frieden bitten, den Streit schlich- 
ten” .

TNAU(KRANS) kyk NOU(KRANSKOP)

TNONGAS K 2918 CC (ou naam van Driegat)

Veillet s.j. kaart “Driegat and Koiams” . Topografiese reeks 1965 vel 2918 
Pofadder “T’Nongas” .

Die sensuskaart vir Namakwaland vir 1891 toon aan dat die gedeelte suid
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van Taukheis nog nie opgemeet was nie. Wel is Sweloor reeds toegese. Op 
Veiller se kaart kom die naam “Driegat" al voor saam met Koiams. 
Koiams = “Mensmond” , vgl. KHOIAMS in TH ** 703. Koiams (Koeiams 
en wisselende spellings) le vandag oostelik van Driegat — die gebied het 
heelwat naamsveranderinge ondergaan by onderverdelings en toekennings. 
Die naam Driegat vir die plaas het behoue gebly (nr Nam. Q. 10-13), 
daarop le “Driegatberg” met landmetersbaken nr 17 daarop. Suidwestelik 
van hierdie plaas en berg le oorkant die riviertjie “Brand se Vlakte” en 
“T'Nongas” , vgl. Topografiese kaart 1965 vel 2918 Pofadder, of nog beter, 
vel 2918 CC Silwerfontein van die reeks 1:50 000. Die T  is natuurlik ook 
weer hier die verteenwoordiger van die tongslag. Die T'non- korreleer pre
sies met Nama !non(a) = drie, en die -gas met Nama ga-s = “Loch" (Rust 
1960 DNW 39), bygese dat die Namawoord vandag gewoonlik sonder die 
velere inset -g- verskyn, d.w.s. dit verskvn as a- s teenoor die ouer ga-s. 
T'nongas is letterlik “Driegat", en vanwee die buurskap van hierdie 
T’nongas en die plaas Driegat meen ons dat die bepaaldelik jongere 
Afrikaanse plaas- en bergnaam nie verbandloos staan nie en wel vertaal sal 
wees. Dit is trouens in hierdie gebied omtrent reel by naampare of naam- 
buurskap.

TNOUGAB K 2919 AA

Topografiese reeks 1975 vel 2918 Pofadder “T’Nougab” .

"T’Nougab" is ten suidweste van die sendingstasie Pella in distrik Nama- 
kwaland gelee. Net suidwes van T’Nougab is “Klein-Rosynbos", op die 
Topografiese reeks 1975 1:50 000 “Kleinrosyn". Op topografiese gronde 
lyk ’n verband tussen T’Nougab en Kleinrosyn(bos) moontlik. Die vraag is 
of daar ook ’n taalkundige ooreenkoms is. Ons meen van wel. “Rosyntjie- 
bos” is in Nama =P6u- [4=au-] (Rust 1960 DNW 50) wat presies met die lid 
T’nou- van die pleknaam ooreenstem; die T’- stel hier naamlik die palata- 
le suigkonsonant voor en die -n- is die realisasie van wat die nasale ele
ment geword het. Die tweede lid van die pleknaam, nl. -ga-, is miskien die 
veelvuldigheidsmorfeem soos Nama -xa-. die slot -b is die lokatiefmorfeem 
masc. sing. Dan is T’Nougab “Die plek (-b) wat ryk (-xa-) is aan rosyntjie- 
bosse (T'nou/=t=6u)". Die rosyntjiebos is die Grewia flava (Smith CA 1966 
CNSAP 403).

TOASIS S 2319 CD

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Toasis” , en so op ander kaarte, op SWA- 
reeks 1966 vel 2318 Leonardville "Toasis Pan".

Hanse SD 1977 en vyf. ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek
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"Toasis is die plek waar iets soos die water of kos opgeraak het, of waar 
die manne gedaan geword het. Dit is 'n groot pan daar".

Hierdie groot pan, dikwels met water, le suidoos van Aminuis. Die ver
klaring soos hierbo: toa = einde, gedaan. klaar. met -si- as lokativerende 
element, plus fern. sing, -s wat hier by die naam van 'n pan diens doen.

TOBOS S 2719 BD (ou naam van Gansvlev)

Hahn Th 1879 kaart “Tobos”, uitspanning, dieselfde by Kiepert 1893 
kaart. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk "Tobos (Gansvlei)".

Weer het ons ’n geval waar die oorspronklike naam eers alleen (as Tobos) 
en daarna dubbel (Tobos/Gansvlei) voorgekom het om weer alleen 
(Gansvlei) te word, maar nou in die nie-Khoekhoense vorm. Die ou naam 
het teen 1900 kompetisie gehad. op Veillet se kaart kom dit nog net voor 
as “Cans Vlei” . op die DSWA-reeks van 1911 Blatt 29 Warmbad ook een- 
talig, maar in die wanspelling van “Gamsvley". Vandag is dit onderverdeel 
as “Gansvley-Nord nr 287” en "Gansvley-Siid nr 288". met vleie ingeteken 
op SWA-reeks 1974 vel 2718 Griinau. Die vraag wat oorbly, is dit: is 
“Gansvley” 'n alternatiewe naam by Tobos, of is dit, soos ons meen, die 
vertaling daarvan? In omtrent alle gevalle van 'n tydelike dubbelnamigheid 
van ’n plek het dit geblyk dat die jonger naam (in Afrikaans, Duits of 
Engels) uit die ouer naam vertaal is. d.w.s. die ouer naam leef voort in die 
vertaling daarvan. Ons ken ongelukkig nie die Namanaam vir die “gans” , 
te wete die bedoelde wilde watervoel, uit ons materiaal nie. Indien tobo- 
die ou naam vir hierdie soort “gans" is, dan bewaar die pleknaam bowen- 
dien nog 'n woordkundige feit vir ons. Die element -vley is in Tobos nie 
regstreeks bewaar nie. maar dit kom onregstreeks voor uit die vr. ekv. -s 
wat by geleentheid ook vleiname kan bepaal.

[TOESLAAN1 kyk NYTAS, ook vir CNYDAS

TOMITSAUB, DOMETSAUS S 1914 BC

DSWA-reeks 1911 Blatt 10 Franzfontein “Tomitsaub".
Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “Dometsaus = Weiss- 

brunn nr 192, Kamanjab; Ombu ya Tjavara (Rudolf IKhaoseb)".

Weissbrunn nr 192 le noordwes van en naby aan Kamanjab. Die lid -tsaus 
is ’n “puts” en stem ooreen met die lid -brunn van die huidige naam 
Weissbrunn, ’n naam wat nog nie op die Besitzkarte ingeskryf is wat in 
1911 gebruik is nie. Toe het nog alleen Tomitsaub voorgekom. Tomi/ 
Dome- is moontlik soos Nama domi [dom-mi] = “die Kehle" (Kr.-R. 1969
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NW 56), by dom = “schlucken” , of by dom vir "einsinken” (albei Kr.-R. 
56), d.w.s. dit is 'n puts wat in 'n insinking gegrawe is, of wat insak. In 
ieder geval is Weissbrunn in sy eerste lid nie ’n regstreekse vertaling van 
die Khoekhoense naam nie.

[TONTELBOSKOLK] kyk YSIS

TOOTOBIE, TOOTABI K 3325 BD en 3326 AC

PNK 1947 Vraelys “Tootabi, sylyn suidoos van Alicedale. Ou naam. Van 
Hotnot-herkoms. Dit beteken ‘Vet heuning’. Die ‘bi' van Tootabi 
verwys na die heuningby. Weens die vet heuning wat die Hottentotte 
vroeer jare in die kranse van die berge in hierdie omgewing gevind het, 
is die naam Tootabi, vet heuning, gegee. Uitspraak Toetabi, met die 
aksent op die Too. Die ou opstal Tootabi het aan mnr SP du Preez [die 
informant van bostaande] se vader behoort” .

Die stasie le in die distrik Albany, ong. 5 km suidelik van Alicedale. Die 
spoor loop hier langs die Boesmansrivier. Die stasienaam word gespel Too
tabi, blykbaar volgens die algemene uitspraak, vgl. die verklaring van die 
segsman. Die naam kom van die plekke wes van die stasie, tans twee 
plase, maar op die kaarte steeds gespel Tootobie (tweede lettergreep -to-). 
“Groot” en “Klein Tootobie” is plase nommers Alx. Q. 5-4 en Q. 1-7, dis
trik Alexandria (drie distrikte kom hier saam), vgl. Topo-kadastrale reeks 
1969 vel 3324 Port Elizabeth. Die S.A.-reeks 1968 vel 3325 BD Paterson 
gee nog naas die twee plase aan “Tootobie Valley” en “Tootabi Forest 
Reserve” . Die naam is goed gevestig en het wye toepassing. Die jonger 
vorm is Tootabi, blykbaar te verdeel in Toota- plus bi, met die lid -bi bete- 
kenende ’n (heuning)by, volgens die afleiding van die segsman. Taalkundig 
kry ons hiervoor geen steun hoegenaamd nie. Net bokant Tootobie le 
“Brakfontein” nr Som. Q. 18-1. Brakbos, ook brakplekke, is in Nama 
dawe-, ’n woord wat goed aansluit by die -tabi van Tootabi, maar nou is 
die ouer vorm, soos oorgelewer. nie -tabi nie, maar -tobie. Ons volstaan 
met die noem van die feite waaroor ons beskik, en ons verklaar dat ons 
die verklaring van mnr Du Preez (“Vet-heuning-(plek)”) taalkundig nog 
nie bewysbaar vind nie, altyd bygese dat ons ons voorlopig op die stand- 
punt gestel het dat die naam Khoekhoens is. Mnr CJ Skead 1979 Brief het 
intussen vir ons veldwerk gedoen. Die uitspraak van mense daar vir Too
tabi is “Thidebe” . Prof. H. Pahl se daar is geen verband tussen Thidebe en 
'n Xhosawoord nie. Thidebe (of dan Tootabie) is daar ook streeknaam. 
“All people, black and white, questioned on the locality of Thidebe gave it 
as lying south of the Suurberg range just west of Alicedale, and stated that 
it did not spread over on to the north face of the range there. One black
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informant ... defined it as lying between the ridge of the Suurberg at Oli- 
fantskop to just north of Paterson village, and west of the Bushmans 
River...”

TOUBEEPlKOP) kyk OUBIP(KOP) en + TOUBEP, TOUBEEP 

+ TOUBEP, TOUBEEP K 2920 AC/AD

In TH A** 1032 het ons die mening uitgespreek dat “T’Oubep” en “T’Ou- 
beep” in die eerste lid, nl. T’Ou-, ooreenstem met Nama |u = brak, of 
+  6- = sout. 'n Verband met “wiptou" het ons bevraagteken. Op topogra
fiese gronde kan ons nou steun vind vir die vereenselwiging van die lid 
“T’Ou-” met +p- = sout. Op die Topo-kadastrale reeks 1967 vel 2920 
Kenhardt word aangedui dat die “Soutrivier” oor die plaas T’Oubep loop. 
Op die ooreenstemmende Topografiese kaart 1974 word die “Soutputs se 
Laagte” as suidwestelike arm van die “Soutrivier” aangedui; “T’Oubeep” 
en “T’Oubeepkop” is tussen die twee lope, net suidwes van die same- 
vloeiingspunt. Aan “Soutputs se Laagte” is twee plekke “Soutputs” aange- 
gee. Taalkundig en topografies is dit dan duidelik dat “Sout-" die vertaling 
van “T’Ou-” , Nama =t=o-, moet wees. Die lid bee-/be- is lokatiefmorfeem, 
die slot -p soos Nama -b, die masc. sing, wat veral vir langerige voorwerpe 
(hier die rivierloop) gebruik word.

TOUS(KOPPE) K 3019 CA

Opmeting 1972 “T’Ouskoppe, dist. Calvinia. Ou naam, moontlik uit San. 
Begin met klapgeluid. Kon egter nie vasstel of dit T’Ouskoppe of 
T’Kouskoppe moet wees nie...”

Die koppe kom nie op die Sensuskaart 1891 of of Veillet se kaart s.j. voor 
nie. Die Topografiese reeks 1974 vel 3018 Loeriesfontein spel dit “T’ous- 
koppe” , ook so op skaal 1:50 000 (1974), lg. gee die hoogte aan as 707 
meter. Die koppe is vandag ’n hoekbaken, ook van Brakfontein nr 266. 
Dit maak dit redelik seker dat die T'ou- (met die T’ as klapklank) ook hier 
te verklaar is soos Nama |u = “brack(ig)” (Rust 1960 DNW 12). Die -s 
van die vr. ekv. is wel ook hier ’n aanduiding dat ons in T’ou-s ’n fontein- 
naam het, en die koppe het hulle naam van die "Brakfontein” oorgeneem. 
In feite vertaal “Brakfontein” die naam T'ous letterlik. Die koppe le 
noordwes van Loeriesfontein, en aan die westekant van die Kromrivier.

TOYZEGA K 2922 DA (ou naam van Naauwgekneld)

Afdelingskaart van Prieska 1890 “T’Dyzega” . Veillet s.j. kaart “T’Oyzega, 
now Glen Allan” .
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Op die Afdelingskaart 1890 is die naam verkeerd ingedra as T'D- i.p.v. 
T’-, soos by Veillet. Die kaarte gee ons die nodige inligting. Aan die wes- 
telike oewer van die Oranjerivier le die plaas “Naauw Gekneld” nr V.W. 
Q. 6-9. en grensend aan sy suidwestelike lyn le die buurplaas “T’Oyzega" 
nr V.W. Q. 6-19, so geregistreer. Naauw Gekneld en T'Ozega was een 
plaas. Op laasgenoemde is toe (met naamsaanpassing) later die asbesmyn 
ontwikkel, die Glen Allan-myn. Deur Glen Allan, die ou T’Oyzega, en 
Naauw Gekneld is daar 'n verbindende stroompie wat op Buisvlei nr 19 in 
die Oranjerivier loop. Naauw Gekneld (tans genommer 21) en Glen Allan 
vorm 'n naamkundige kern. Die Khoekhoense naam was T’Oyzega, en 
daarvan is “Naauw Gekneld'’ die vertaling. Dit sluit direk aan, geografies 
en taalkundig. Die T’ stel die suigkonsonant voor, nl. die T , van +osib = 
“Beengung: Angst. Not" (Kr.-R. 1969 330). Die -ga-. so neem ons aan, is 
soos Nama -xa- vir ongeveer “baie” . Die lid =Tosi- stem presies ooreen 
met die T’oze- van die Blankes se spelpoging. Die inlandse naam Toyzega 
het verdwyn. behalwe dan in sy vertaling in die Nederlandse weergawe 
daarvan. Die plaas le noordwes van die dorp Prieska, daar naby, in die 
elmboog wat die rivier daar maak. Die verhaal waarop die naam betrek- 
king het, ken ons ongelukkig nie meer nie.

+ TRATRA(RIVIER) K 3219 AC/AB

Moritz W 1978 Pastor Gesprek “Die rivier daar by Wuppertal is die Tra- 
trarivier.. Toe vra ek vir die mense wat dit beteken. Hulle antwoord dit 
beteken ‘Bebos’. Die rivier is inderdaad baie bebos. Hy groei baie toe” .

Ons het die naam reeds in TH A** 1036 bespreek en toe beweer dat ons 
nog nie ’n gesteunde verklaring gekry het nie. Pastor Moritz wat 'n sewe 
jaar in Wuppertal gedien het, noem nou 'n plaaslike bewering wat werklik 
moontlikhede inhou. Die Tratrarivier loop uiteindeiik in die Doringrivier 
uit. Ons aanvaar die plaaslike tradisie ten opsigte van die betekenis, nl. 
“Beboste rivier” .

TSABIAMS S 2715 BA

Opmeting s.j. “Tsabiams Berg, dist. Liideritz” .

Gelee reg oos van die Pomona-eiland en noordelik van die Klinghartberge. 
Klaarblyklik ’n fontein daar, -am- = mond, wateropening, en die -s (fern, 
sing.) dui baiemaal bepaaldelik 'n bronnaam aan. Die bron was by ’n 
swartebbenhoutboom gelee, blykens die komponent tsabi-, ook tsawi-, wat 
dikwels bestanddeel van plekname is. Die tsabiboom is 'n Euclea pseudebe- 
nus (Smith 1966 CNSAP 595). Die bronnaam het oorgegaan op die berg 
daar.

[Tsabi-amsj
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TSABIBES S 2314 BA (ou naam van Ururas)

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “Tsabibes, die ou naam 
van Ururas. ‘Plek van die tsawibome' (Euclea pseudebenus)".

Die -be- (gevolg deur die -s van die vr. ekv.) het die waarde van plekaan- 
duiding, nl. waar daar tsawibome staan, ook genoem swartebbenhout- 
bome.

TSABISIS (OST) S 2316 CD

Topografiese reeks 1974 vel 2316 Rehoboth “Tsabisis Ost".

“Tsabisis Ost” is plaas nr 499. Aan die noordekant word dit begrens deur 
“Ebenhout” nr 487. Die Namanaam vir die ebbehout of swartebbenhout, 
Euclea pseudebenus, is tsawi- (Kr.-R. 1969 NW 381). Met inagneming van 
die variabiliteit van -w- en -b- (TH A* 43 by 5 B 1) stem tsawi- goed 
ooreen met die lid Tsabi- van die plaasnaam Tsabisis. Die tweede lid, -si-, 
is die lokatiefmorfeem, die slot -s fern. sing, gewoon om name van bronne 
ens. aan te dui. Topografies en taalkundig lyk dit dan asof die name Eben
hout en Tsabisis ’n toponimiese eenheid vorm, m.a.w. asof die jongere 
Ebenhout ’n vertaling van die Khoekhoense naam Tsabisis is. Hierdie vas- 
stelling verleen steun aan die verbandlegging van TSABISIS nr 340 (vgl. 
TH A** 1042) met die swartebbenhout; die plaas grens naamlik aan Tsabi
sis Ost (op die vel 2416 Mariental “Tsabisis Oos”) en vorm dus ook deel 
van die topografiese eenheid. Ons kan die historiese verloop ongeveer soos 
volg skets: Die oorspronklike plaasgebied het die naam Tsabisis gedra. By 
onderverdeling in vier plase het die suidelike deel die naam Tsabisis behou 
en die oostelike gedeelte het die onderskeidende naam Tsabisis Ost/Oos 
ontvang. Die westelike deel het 'n nuwe naam ontvang, nl. “Bloedrivier” , 
maar die noordelike gedeelte het die ou naam behou. maar nou in ver- 
taalde vorm as Ebenhout.

[Tsabises]

TSACHANABIS S 2616 DC

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Tschakanabis". DSWA-reeks 1911 Blatt 24 
Gibeon. Bethanien “Tsachanabis” . SWA-reeks 1968 vel 2616 Bethanien 
“Tsachanabis” , plaas nr 20, maar die rivier wat op die plaas begin, word 
gespel “Tsagaanibis” , let wel: -nibis.

Bosman DA 1973 Vraelys “Tsachanabis = Geelskaap” .
Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “Dit is Tsaxa- 

Inabes. Ons het horn eers genoem IHunigus, Geelschaap” .
Snewe L 1977 Hoofevangelis Gesprek “Tsaxalnabis. Dit is mnr Brits se 

plek".
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Oor die ligging kyk HUNIGUS. Die bestanddele is deur die ondervraagde 
Namasprekers duidelik aangegee, tsaxa + !nabi- + -s wat lokativeer. Vol
gens Kr.-R. 1969 NW 378 is tsa-b = "der Saft...der Geifer” , wel te ver- 
staan as “kwyl", en !nabi-, daaroor is ons nog onseker. Die infiks -cha-, 
vir Nama -xa-, dui oorvloed aan, d.w.s. daar is “baie kwyl” . Opmerklik 
dat die tweede woorddeel in die riviernaam vervorm is van -nabi-s tot 
-nibi-s.

TSAMNARIB kyk ZAMNARIB 

TSAUS S 2616/2716 AB

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus “Daar het hulle ’n 
waterplek. Daarvoor het hulle gese: Tsaus. Dit is net boskoppies daar” . 

Snewe L 1977 Hoofevangelis Gesprek “Tsaus is maar net die puts wat daar 
gegrou is".

Dit is die groot plaas Tsaus nr 91, suid van Aus en in die distrik Liideritz, 
na aan die “Sperrgebiet" nr 1. Oor die betekenis is die nodige hierbo gese. 
“Plek (-s) waar die puts (tsau-) is/gegrawe is”

[Tsaus]

TSAUTSABIS, -WIS kyk ZABIS

+ TSAWISIS S 2215 AB (ou naam van Ebony, Ebony se Kop)

In TH A** 1054 het ons die mening uitgespreek dat die naam verband hou 
met die tsawi- of Euclea pseudebenus, in die volksmond swartebbenhout of 
basterebbenhout. Op die Topografiese reeks 1965 vel Walvisbaai kom die 
name “Ebony se Kop” en “Ebony” voor, laasgenoemde vir ’n sylyn. Suid- 
oos van die plekke is op die Kriegskarte 1904 en die DSWA-reeks 1910 
Blatt 15 Swakopmund-Omaruru “Ebony Mine". Naas die taalkundige reg- 
verdiging vir die verklaring van Tsawisis as “Ebbenhoutfontein” is daar 
dus ook topografiese steun. “Ebony” en “Ebony se Kop” is dan waarskyn- 
lik vertalings van die ou Khoekhoense naam Tsawisis wat op hierdie plek 
nie meer op ons moderne landkaarte voorkom nie.

[Tsabises]

TSCHAUNAUP S 2617 DA

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Koes Ge- 
spek "Dit is die plek daar by Bethanien. Tsaunab is ‘Hond se blad’. 
Dis wat hy is” .
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Tschaunaup le noordwes van Seeheim aan die Visrivier en grens aan tuis- 
land genoem Namaland. Dit is ’n plaas nr 75 en daarop ’n Katolieke sen- 
dingpos.

+ TSES S 2518 CC vir stasie

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Sien jy 
waarom is dit Tses? Laat ek jou vertel. Om hy hoog le. Hy vat die dag. 
Hy le mos hoog, hy vat die skyn van die dag”.

Ook die spanne van die oud-onderwyser K Apriels (Aroab) en van mnr T 
Koper (Duurdrift) maak spontaan en vol oortuiging "n uitleg wat met die 
begrip ‘Dag’ verbind word, net soos vroeer baie ander ook gedoen het kyk 
TH A** 1057-8, sodat ons hier niks nuuts kry nie, behalwe dat mnr Arndt 
’n motivering gee wat ons nie wou terughou nie, seifs al kies ons nie sy 
kan nie.

[Tses*]

TSINTSABIS S 1817 DB/DD

Hartmann 1903 kaart “Tsintsabis (Tjitjabis, Fisch-Fontein), gegrabenes 
- Wasser. Grenze zwischen Sandfeld u. Kalk” , aan die “Omuramba u 

Ovambo” . Gebied met palmbosse. Hoofnaam in die vorm “Tsintsabis” 
ook op latere kaarte.

PNK 950 "Tsintsabis. District Grootfontein. 43 Miles [69 km] north east of 
Tsumeb. Police station. No bus route. Old name. Originates from the 
Bushmen, but every attempt to ascertain its meaning has failed. The 
name is derived from the Hycum Bushmen...” [Latere toevoeging:] 
“According to Bushmen in this area the word Tsin means to see, and 
Tsabis means a long hole and possibly refers to the Ovambo Omuramba 
passing through the farm, i.e. See Long Hole. The spelling was derived 
from the pronunciation of the word and was used by the Police at this 
Station from 1917 and before that by the German Police from 1912” . In- 
formante Karel Kapenaar, Boesmans Frits Gariswab, Willem Garis en 
Willem Garitjon, almal “wild Bushmen”.

McDonald JH 1977 Polisiesersant Gesprek “Tsintsabis beteken ‘galbitter’. 
Dit is ’n ou put wat vroeer daar was. Sy water was galbitter” .

Krenz FK 1978 Boer Aantekening “Tsin = niesen; tsa = ansetzen, versu- 
chen; bis = Ort. ‘Man versucht zu niesen, aber er kommt nicht dazu 
(Heuschnupfen)’.”

Vandag is dit die naam van plaas nr 881, vroeer was dit gedra deur ’n ge-
maakte bron, “gegrabenes Wasser” , dus oopgegrawe, aan die omuramba.
Ligging ens. soos by PNK hierbo. Die betekenis van die ou naam. volgens
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dr Hartmann in die “ !Ku”-gebied, volgens PNK afkomstig van die 
“Hycum” (= Bos-huis-mense), is moeilik om te verklaar (PNK) of word 
uiteenlopend verklaar. Ons meen dat die toenaam wat dr Hartmann opge
teken het nl. “Fisch-Fontein” , die oorspronklike betekenis mag bevat. soos 
in sulke optekeninge van destyds gewoonlik die geval was. Die -tsabi-s of 
-tjabi-s (-s vir die “fontein") wel dan lokatief, bv. soos dabi- elders, ’n 
Ander moontlikheid, ook met ander lettergreepverdeling, hou mnr Krenz 
voor, uitgaande van wat hy “phonetisch" noem, naamlik klankassosiatief.

[Tsintsabes]

4- TSIRUB S 2616 CC

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek "Die naam 
kom nog uit die ossewa se tyd. Anderkant Tsirup, daar by Kaukausib, 
eers daar het hulle weer kos en water gekry. Daarvandaan gaan hulle 
Liideritz toe. Die Namamense het geroep ‘Tsirub', oorlat hulle nie 
water kry nie. Dit beteken Droe Plek’ of so iets” .

Snewe L 1977 Hoofevangelis Gesprek te Liideritzbucht "Tsirub, Tsurub. 
Nee, ek weet nie wat dit beteken nie” .

Hierdie materiaal is bedoel om gevoeg te word by wat in TH A** 1058
reeds gese is. Ons huldig nog die opinie wat ons daar uitgespreek het.

TSOABIS S 1918 CA

Hartmann 1904 kaart "Tsoabis (Kreyfontein)". Sprigade-Moisel 1904 
Kriegsk "Tsoabis (Kreifontein)". DSWA-reeks 1910 Blatt 12 Grootfon
tein “Kreyfontein” .

Krenz FK 1978 Boer Aantekening "Tsoabis = ‘Krapfontein'. Tsoa = krat- 
zen, scheuern, sich scheuern” .

Die plek le aan die trekpad na die noorde van Grootfontein af, aan ’n be- 
langrike uitspanning met watervoorraad. Tsoabis is in die tydperk random 
1900 nog die hoofnaam, naas die naam “Kreyfontein” , wat ons die bynaam 
kan noem, maar teen 1910 het die hoofnaam verdwyn van die kaarte en 
kry ons nog net die bynaam. Ook hy verskyn nie meer hierna nie. Is Krey- 
of Kreifontein die vertaling van Tsoabis? Die lid -bi- is lokatief, die sing, 
fern, -s dui o.a. bronname aan, sodat die Tsoa- dan moet beteken Krey- of 
Krei. Nama tsoa- beteken “ontluis” of “agterste/sitvlak” (Kr.-R. 1969 NW 
384) of "krap” (Krenz). Hierdie betekenisse voeg minder goed saam met 
“krey/krei” , sodat “Kreyfontein” blykbaar nie die ou naam vertaal nie. 
Mnr Krenz is hier seker ons beste Ieidsman.
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TSOAKOBAS, ZOUKOBAS S 2617 BB/2618 AC

Kroenlein JG 1854 Quellen 10 81 “ ...fuhren wir...nach unserm alten Gul- 
brandsdalen... Er liegt gerade an der Stelle, wo sich die beiden Fliisse 
Zoafkobas [lees: Tsoa- Ikobas] und fNeeifhon [lees: !Neei-!hon, die 
kleinletter f- stel die serebrale suigkonsonant voor, volgens die stelsel 
van Vollmer] beriihren, von denen der erste sich von Nord nach West in 
den letzteren ergiesst, dessen Lauf von Norden nach Siiden geht...” 

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Tsoakobas” , rivier wat van ooste na weste 
in die Kameelrivier vloei. DSWA-reeks 1911 Blatt 24 Gibeon “Tsoako- 
wab-Riv.”

Vir ons 'n vreemde geval. Opvallend dat ons die ou en die moontlike nuwe 
naam nie op ander kaarte terugvind nie, nie eers op skaal 1:50 000 nie. 
Kroenlein vertel eintlik oor Gulbrandsdalen, die sendingstasie wat HC 
Knudsen in 1843 gestig het en benoem het na ’n landstreek in sy eie vader- 
land (Noorwee) waaraan die gebied horn herinner het. Asof terloops word 
die sytak Tsoakobas genoem wat hier by Gulbrandsdalen (nou ’n vergete 
naam) in die Kameelrivier (of !Nei!honi) vloei. Afgaande op die gegewens 
kan ons die bestanddele vertaal soos volg: Nama tsoa- = “der After” , en 
Ikhowa-, miskien by !kho = “fassen, fangen, greifen” (Kr.-R. 1969 NW 
384 en 245 resp.), so ongeveer “Waar hy aan sy agterste gegryp is”?

[Tsoagobas**]

+ TSONDAB S 2315 DD

In TH A** 1061 het ons hierdie naam beskou in die lig van wat ons mede- 
werkers aan ons voorgehou het. Daar het Dove 1900 Mitt 64 bv. gesukkel 
om die betekenis te agterhaal en Tson- tot Tsom- vertrek, Diehl HK 1955 
aan PNK het ’n verband gesoek met “tso = in die Erde versinken” , en 
Krenz FK, aan wie ons die materiaal voorgele het, het aangeteken “Tsoa-n 
= in Sand oder Schlamm festfallen; -dab = Ortlichkeit = Fluss” . Alex
ander JE 1837 EDIA 1 297 gee die naam Tsondab aan as “ ...Chuntop, or 
sand path...” Die eerste lid, Chun- of Tson-, kan dan soos Nama tsun(i)- 
= “Sanddiine” wees (Rust 1960 DNW 51); vir die aanwending van hierdie 
woord as “sand” vgl. ZONNEKWA in hierdie deel. Die slotlid van Chun
top, nl. -top (-dab van Tsondab), is soos Nama dao-b = “Weg” . Alex
ander se opgawe van “sand path" is dan die letterlike vertaling van Chun
top of Tsondab.

TSONDAUS S 2215 CB

Sprigade-Moisel 1904 “Tsondaus” , bron noord van Jakalswater.
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Dit lyk of die naam nie bewaar is nie. Die betekenis sal wel wees: “Sand- 
padbron”. Vgl. die bespreking vir die eerste lid by TSONDAP in hierdie 
deel.

TSOUROB S 2014 AC (nou Vrede)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 52 “Vrede nr 719. [Von altersher 
unter den Dama bekannt als] Tsourob, das ‘Kleine Wasserloch’.”

TSUGUBEB S 2314 AB of BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “Tsugubeb, 'n Inaraveld 
oos van Wortel. ‘Slagmekaarplek-. Hier het die Nama met die Herero 
geveg toe hulle vir die eerste keer met mekaar in aanraking gekom 
het” .

Die -be- (gevolg deur die -b van die ml. ekv.) is 'n plekaanduidende suf- 
fiks.

TSUMIS(PARK) kyk ook NAUGUSHAIS 

[TULBAGH] kyk AWAKHAES 

TUNIS S 2219 DA

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “Tunis, as jy wegloop, dan 
is dit dunis. Dit is die plek waar hulle weggeloop het” .

Tunis, plaas nr 590. le oostelik van Gobabis, en in daardie distrik. Mnr 
Kariseb meen met sekerheid dat dit 'n naam uit Nama is. Dan soos duni = 
“heimlich weglaufen...” (Kr.-R. 1969 NW 57). bv. dros. Die beginpunt sal 
wel ’n bron/fontein wees, aangesien die fern. sing, -s ook die funksie waar- 
neem om by geleenthede bronname te spesifiseer. Dan dink mens aan die 
moontlikheid dat die “heimlike weglopers" ook trekvee of ryperde kan 
wees. Vir die wisseling van t- en d- (by Tuni- en duni-) vgl. TH A* 42 by 5 
A 2.

TUNOBIS kyk KUNOBIS

+ TUTABIS S 2219 DC

Hanse SD en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek “Tu-tabis.
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Tu is reen. As 'n kind skrikkerig is vir die reen, dan as die weer kom, 
dan laai jy hom in die reen, dan hou jy hom vas in jou hande, dan rol 
jy hom so in die lug sodat hy alle kante nat word. Dan bring jy hom 
weer terug in die huis. Dit is tu-tabi. Dan is hy nie meer bang vir die 
reen nie” .

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “Tu-tabis, dit het baie ge- 
reent op daardie plek. Dit bly reen. Tu is reen, hy trek toe en dan reen 
dit. Die reen gaan nie weg nie. Tu-tabis, dit reen baie” .

Die naam vir Tu-Tabis nr 364, en Tu-Tabis-Nord nr 696, aangrensende 
plase suidoostelik van Gobabis en na aan die grens, is bespreek in TH A** 
1069 n.a.v. verklarings wat deur twee Blankes voorgestel is. Daardie ver- 
klarings wyk heeltemal af van wat die Namasprekers gee. Kariseb wat as 
sersant hierdie wereld afgery het en nou in die distrik boer, en ook die 
span van die nabygelee Leonardville, verbind die eerste komponent onaf- 
hanklik van mekaar met Nama tu = “regnen, gewittern” (Kr.-R. 1969 NW 
361), soos by donderweer. die weer wat “baie reen" en kinders "bang 
maak” , waarmee ’n boeiende seremonie saamhang. soos meegedeel deur 
mnr Hanse. Die lid -tabi-s is wel vir “plek”. Die naam kom nog nie voor 
op die kaarte van Hahn 1879, Sprigade-Moisel 1904 of van die DSWA- 
reeks 1910 nie; op die SWA-reeks 1965 ruitsone 34K Gobabis word die 
name los gespel (“Tu' Tabis" en “Tu Tabis”), maar die algemeenste spel- 
wyse is vandag, volgens ons lyste, “Tu-Tabis” , met koppelteken. Ons 
meen dat die verklarings wat hierbo gegee is, die voorkeur verdien.

[Tudabes]

[TWEERIVIER] kyk KAM(RIVIER)

[TWYFEL] kyk NOUHOBIB 

TYARHA K 3226 CD

Skead CJ 1978 Brief “iTyarha: This river runs eastwards to join the right 
bank of the Koonap River in the far northern Albany district. On most 
maps...it is shown as Imphi or Krangha River, with Tyara given as an 
occasional alternative. We were unable to find anyone, white, black or 
brown, living beside the river, who had heard the name Imphi (or 
Impi), or Krangha [ouer Kiangha] applied to it. To everyone it is 
iTyarha, as is the valley in which the farms are nestled...”

Ityarha is die Xhosanaam van hierdie sytak van die Koonap. by same- 
vloeiing ongeveer 45 km noordnoordwes van Grahamstad en 25 km suid- 
wes van Fort Beaufort. Sy oudste naam (volgens die kaarte) was Kiangha,
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later Krangha, nog bewaar in die plaasname “Kianghas Mond” en “Kiang- 
has Drift", resp. nrs Aly. O. 3-58 en 4-24. Ons het langs die rivier verskil- 
lende plaasname met die bestanddeel Klip-, bv. suidelik grensend aan 
Kianghas Drift "Klipplatt Drift” en “Klipplatts Fontain", en aan die 
boloop “Klipgat” . Die vraag is dit: is iTyarha nie oorgeneem uit Khoe- 
khoens ||kara-xa = "Klipperige plek” nie, met die Xhosa-uitgang -rha 
gelyk aan Khoekhoens -xa, en die Tya- (met die Ty- as klap) gelyk aan 
(||)kara-, die geheel in die Xhosanaam saamgetrek tot Tyarha, uit (||)Ka- 
r(a)xa? Hierdie Tyarha (so ingeskryf op bv. Topografiese reeks 1974 vel 
3226 King Williams Town) moet nie verwar word met bv. Tyarha op 3128 
BD nie.

+ TZOBAAS S 1915 DB

Luiperth D 1977 Hoofraadslid Gesprek “Tzobaas. dit is ’n plek waar inge- 
sak word, soos in modder of sand".

Vgl. TH A** 1071 waar mnr Krenz hierdie plaas se betekenis aangegee het 
as “Deurslagplek” , daarin nou gesteun deur mnr Luiperth, en motiveer- 
baar deur die bodemgesteldheid. Volgens SWA-reeks 1970 vel 1914 Ka
manjab is hier panne ingeteken, so op die plaas Tzaus 225 wat net suid van 
Tzobaas le, albei aan die teerpad wat van Outjo af noordwaarts loop na 
Okaukuejo. Dit is dus klaarblyklik 'n gebied waar baie deurslagplekke sal 
voorkom. Die plaasnaam (vir nr 218) kom eers laat voor.

+ TZORON S 1916 CA

Luiperth D 1977 Hoofraadslid Gesprek “Tzoron is van tsoro, om koring te 
saai, die plek w'aar mens koring kan saai” .

Dieselfde grondgedagte van “uitstrooi” is deur mnr Krenz gegee in TH 
A** 1071, alwaar die geval van plaas nr 216 bespreek is; nou word die uit- 
strooiing in verband met “koringsaai” gebring. Meinert se Adressbuch 
1939 spel die naam “Tzoren”. Die naam kom laat op en is van jonger 
datum.

[Tsoron**]
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UB(BERG), UB(RIVIER) S 2616 BB

Hahn Th 1879 kaart “ !Ub Mt.", “ !Ub Riv." Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Ub (Henderson) Bg.”

Hier is ’n hele paar probleme. Ons vind die naam vir die berg en die rivier 
nie meer op die jongste kaarte terug nie. By Hahn loop die rivier van oos 
na wes in die Konkieprivier. net onder die Ubberg waarop Hahn 'n "drie- 
hoeksbaken” gehad het. maar op die Kriegskarte is die berg aan die vveste- 
kant van die Konkiep. Daar is ook ander afwykings en miswysings. Die 
Ubberge het in die tyd van die Kriegskarte nog 'n ander naam gehad. nl. 
van Hendersonberg. Ook die naam kry ons nie meer op die kaarte waartoe 
ons toegang het nie. Met die suigklap as hulp kan ons die ou naam gerede- 
lik seker verklaar. Die berge (Hamami en Schwarzrand) loop van noord na 
suid, ook die Konkieprivier, maar die Ubberg le dwars van oos na wes, en 
die Ubrivier loop dwars van oos na wes. “Dwars" is in Nama !u, vgl. Kr.- 
R. 1969 NW 372, verklaar as “quer hinubergehen", maar in Kroenlein 
1889 Wortschatz 319 met nasaliteit gespel as hi. Anders as “ Bergspitze" 
(FK Krenz 1979 Aantekening) te verklaar.

UBEROS S 2618

Schroeder JG 1866 Quellen 14 25 “ |Uberos...l Vi St(unde)n von Zwart- 
modder...Da sind grosse Grasflachen, reich an Quellen...Der Platz |U- 
beros eignet sich...fur eine Missionsstation..."

|Uberos le oostelik van Keetmanshoop (“Zwartmodder") en is wel die 
naam van een van die fonteine by n pan. Die naam beteken "Brakbos- 
sie", van Nama |ube- = “der Brakbusch" (Kr.-R. 1969 NW 367). plus ver- 
kleiningsuffiks -ro-, plus die fern. sing, -s wat hier die fontein of bron 
aandui. Eerw. Schroeder is van Berseba. Hv probeer kaptein Zeib oorhaal 
om terug te keer na Keetmanshoop.

[|Uberos]

UBIAMS, UBIAMiRIVIER) S 2417 CD/DC

Topografiese reeks 1973 vel 2416 Mariental “Ubiams", “Ubiamrivier".

Die Ubiamrivier ontspring blykbaar op die plaas "Fleyfeld" nr 33 B en 
vloei dan in suidoostelike rigting oor "Ubiams” , plaas nr 32. Benewens die
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topografiese verband tussen Ubiams, Ubiamrivier en Fleyfeld, is daar 
moontlik ook ’n taalkundige verband. “Vlei” is in Nama Ikhuwi- (Rust 
1960 DNW 70) wat gedevelariseerd en met wisseling van -b- en -w- (vgl. 
TH A* 43 by 5 B 1) met die lid Ubi- van die naam Ubiam(s)- kan ooreen- 
stem. Die tweede lid van die naam, -am(s), is soos Nama am- = mond, 
wateropening (Rust 43), die slot -s is die lokatiefmorfeem fern. sing, wat 
spesifiek bronne ens. kan aandui. Fleyfeld is dan in sy eerste lid vertaal uit 
die Khoekhoense naam Ubi- (ams), ’n verskynsel wat horn by naampare 
meermale geopenbaar het.

[!Khubi-ams)

UBUKOS, UBAKOIS, UBAKUS, UBUKHOES S 2215 BD

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Ubakois (Ubakus)” , bron. DSWA-reeks 
1911 Blatt 15 Swakopmund “Ubukhoes F(arm)". SWA-reeks 1965 ruit- 
sone 33K Walvisbaai “Ubukos”, fontein.

Kohler 1958 Karibib kaart “ !Ubu-khos” .
Du Raan RA 1978 Dorpsingenieur Gesprek “Vrou wat hy het". 
Flaacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ lUbugos (noord/suid). 

Informant T. |Hara=Fgaeb” .

Hierdie plek le westelik van Otjimbingwe, in die reservaat, distrik Karibib. 
Dit veraanskoulik die moeilikhede waarmee ’n navorser soms te doen kry 
as hy net die opgetekende naam voor horn het. Die eerste lid verskyn as 
Uba- rondom 1900, as Ubu- van ongeveer 1910 af. Die tweede lid word 
-kois, -khoes, -kus, -kos, -gos. Met die vorm Ubakois voor horn dink mnr 
Du Raan bv. aan -khoe-s = vrou. en vir die eerste deel aan u-ha '= he. 
Ons wil aanneem dat die tweede lid geen suigklap meer het nie (vgl. 
Kohler en Haacke), en dat die eerste lid voorafgegaan is deur die serebrafe 
slag. Denkbaar is dan soos Nama !uwu- = "das Ei" (Kr.-R. 1969 N\V 
374). Om die lid -k(h)o- (sonder suigkonsonant) hiermee sinmatig te ver- 
soen, maak die pogings taamlik spekulatief, voorlopig altans.

UGAB S 2113 BA (by punt van uitwatering)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 54 "UGAB, UGAB. Der grosse Fluss 
nordlich des Brandberges, eigentlich: !U- +  gab. Die meisten befragten 
Leute kannten die Bedeutung dieses Namens nicht. Zwei Erklarungen 
konnte ich bekommen: 1. Als der Fluss abkam, wollten Leute noch hin- 
iiber. Sie gingen (=t=ga = hineingehen) bis zum Knie im Wasser (!ub = 
Unterschenkel). 2. Die Uferberge am Fluss sind so steil, dass man nur 
auf alien Vieren kriechend (!ub, auf den Unterschenkeln) in das Tal hi- 
neinkam ( +  ga)” .
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Bostaande is ter aanvulling by wat gegee is in TH A** 1077-8.

UGUB S 2318 DA of DB

Hahn Th 1879 kaart “ !Ugub” , uitspanning aan die Nossobrivier. Sprigade- 
Moisel 1904 Kriegsk “Ugub” , bron.

Hierdie bron in die Nossob le tussen Leonardville en Hougasgeis. Die 
plase waar hierdie Ugub was, het tans familiename. Die ou naam is nie 
bewaar nie, ook nie in vertaalde vorm nie. Volgens dr Hahn is dit wel te 
verstaan as !u-(b) = “Hammelkeule" (Kr.-R. 1969 NW 372), of
“Weide(gang)” (Kr.-R. 372), met die -gu as mv. ml., of in verband met 
gu- = “skaap” . Krenz FK 1979 Aantekening dink aan “ !u = drohen, oder 
(Khoen ge goro) !ugu = (Die Leute waren in) Kampstellung” .

UHEIB S 2819 AA

DSWA-reeks 1911 Blatt 29 Warmbad "Uheib” .
Christian M 1974 Drywer Mondelinge mededeling “ |Uheib, |U-eib ... plek 

waar ons sonder kennis gekom het ... ons ken horn nie ... 'n plek wat 
ons nou vandag eers leer ken het".

Andreas B 1977 Onderwyser (van Heirachabis, daar naby) Gesprek 
“Uheib, die haib is 'stok-. Dit het iets met stok te doen”.

Uheib is plaas 84, noordoostelik van Warmbad, distrik Karasburg. Die 
vraag is nog oop.

+ UIA1S S 2014 AD/CB (nou Twyfelfontein)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 52 “Twyfelfontein nr 534. [Von al- 
tersher unter den Dama bekannt als] |Ui-||ais. ‘Von Bergen umgeben’,
|uiti ||aigu.”

Die Khoekhoense naam is al bespreek in TH A** 1079, en daar is verkla- 
rings gegee wat heeltemal afwyk van vader Zaby se verklaring per sy infor- 
mante. Volgens hulle is die eerste lid soos Nama |ui-(s) = “der Stein, der 
Berg” (Kr.-R. 1969 NW 369), mv. jui-di, en die tweede lid soos ||aigu = 
“die Mitte, der Zwischenraum" (Kr.-R. 19), d.w.s. tussen. tussenin. vir 
“Tussen die Berge” , “Deur berge omring". Die hoofaksent val hier op die 
berge, by die Blankes in hulle verklaring val dit op die fontein daar.

UIB S 2719 AA

Hahn 1879 kaart “ |Uib". Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Uib”, bron.
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Hierdie fontein, waarskynlik toe nog n lopende fontein (vandaar die ml. 
ekv. -b as naamindeks), was aan die ou pad van Aos af na die noordweste 
toe. Dit kom nie meer voor op die vir ons toeganklike kaarte nie. Dit het 
aan die oostekant van die Groot Karasberge gele. Die suigklap maak dit
o.i. seker dat dit genoem is na 'n klip of rots wat daar was, soos Nama |ui- 
= “der Stein, der Fels" (Kr.-R. 1969 NW 369).

[ | Uib]

UIBARAKAUS S 2719 AC (Namanaam van Hiingas)

Koper T 1977 Plaasarbeider van Duurdrift Gesprek "Hangas, dit is |Uiba- 
ra +  kaus, dit beteken 'Klipoptel'."

Jansens J 1977 Plaasarbeider van Duurdrift Gesprek "Hangas is by ons 
|Uibara +  kaus. |Uibara is klip, en |Uibara=f=kaus is Klipoptel” . 

Strauss AM 1977 Huisvrou Toevoeging by Jansens H hierbo aangehaal 
“Die broer se plaas is net langsaan Hangas, en dit is Klipoptel. Die 
twee plase is bymekaar".

Klipoptel kom nog nie in ons lyste as plaasnaam voor nie. Op SWA-reeks 
1974 vel 2718 Griinau verskyn dit as ’n werf en fonteinnaam aan 'n voet- 
pad op die plaas Hangas nr 273, oostelik van die Groot-Karasberge, distrik 
Karasburg. Hangas verskyn nie op die Kriegskarte 1904 nie, ook nie by 
Hahn Th 1879 nie, wel op die DSWA-reeks 1911 Blatt 29 as plaas met 
grense aangedui. Ons kan taalkundig niks voeg by wat ons segsliede gegee 
het nie. Soos ons dit verstaan, was Uibarakaus ’n gebied wat albei plekke 
ingesluit het, nl. Hangas en Klipoptel, en dat laasgenoemde die vertaling 
van die insluitende naam is.

UIBEB S 2314 BA

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “ |Uibeb, Inaraveld 
naby Ururas. |Ui beteken ‘fyn, klein’. Dit is ’n plek met klein en fyn 
Inaravrugte” .

Die -be- (gevolg deur die genusteken van die ml. ekv. hier) is ’n suffiks 
wat 'n plek aandui.

UIBIS S [2719 AD]

Weber FW 1870 Quellen 8 56 “ ...von lAmas nach |Uibis” , weer op p. 57 
e.v.

Du Raan RA 1978 Dorpsingenieur Aantekening “ |Uib is ’n klip, dit is die 
‘Klipplek’.”
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Die skryfwyse met die dentale suigklap laat weinig twyfel oor dat die ver- 
klaring is soos by mnr Du Raan, Nama |ui- = klip, rots, -bi- is lokatief, en 
die -s hier wel ook om te se dat die naam vir ’n fontein/bron kan geldig 
wees. Ons vind die naam nie meer hierlangs op kaarte terug nie. Von 
Weber was op weg na sy sendingstasie in Warmbad, hy kom oor !Amas S 
2718 DD. Leistner & Morris 1976 SAPN 508 vind op 'n kaart aangegee as 
S.A. 1:500 000 Topo T.S.O. 500 (Pretoria 1950) suidwestelik van !Amas 
en op pad na Warmbad ’n “Uibrivier” op 2719 AD. Klaarblyklik is dit 
waar die |Uibis-fontein moes gewees het. Daarom dat ons die graadvier- 
kant so aangee. |Uibrivier het dieselfde grondwoord, nl. |ui- = klip, rots, 
wel n.a.v. die bodemgesteldheid, dus “Kliprivier” . Uibis en Uib(rivier) le 
albei noordoostelik van Warmbad.

[|Uibes**]

UIB(RIVIER) kvk UIBIS 2719 

+ UICHENAS S 2219 CD

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek “Daar 
is plat klippe, daarom het ons horn nou genoem |Uixa-!nas. Dit is net 
daardie plek waar daar klippertjies is. 'Plek met baie klippe in'.” 

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “ |Uixa-!nas, baie klippe, dit 
is 'n pan wat baie klippe het. Dit is mnr Labuschagne se plaas” .

Op ou kaarte is die naam ingeskryf as UICHANAS (nie as Uich-e-nas nie) 
en onder die inskrywing bespreek in TH A** 1080, en aldaar deel vir deel 
verklaar in ooreenstemming met die aanduidings van ons segsliede hierbo. 
Wat bykom. is dat die (plat) klippert jies in groot getalle voorkom in die 
pan. Op SWA 1977 1:50 000 vel 2219 CD Semliki is verskillende droe 
panne ingeteken. Die hoeveelheidsinfiks -xa- (-baie, volop aan), ook ge- 
skryf -cha-, het hier ’n byvorm -che-. Die byvorm het ons elders waarge- 
neem, vgl. bv. NAROOGNA waarvan die slotdeel in die uitspraak gehooi 
word as -gena- en as -gana-. Bowendien weet ons dat daardie -gena- en 
-gana- te interpreteer is as +ga- = “vlei” , eintlik “droe vlei/pan” . As dit 
ook hier sou geld, soos ons meen dat dit moet geld, dan is die naam Ui- 
chenas beter te verklaar as “Klipvlei/Klippan/Klipdam” , eerder as dat dit 
beteken “Baie klippe in die dam” . Uichenas nr 361 le suidoos van Goba- 
bis, in daardie distrik.

+ UIGANIS. UIGANTES (ou naam van Klipfontein, later Bethanien)

Schmelen JH 1838 Brief aan Rynse Sendinggenootskap se hoofkantoor, ge- 
skryf op 4 Des. van Komaggas af, in BRM 1839 53 “Um meinen End-
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zweck zu erreichen, Hess ich mich auf einem Platze nieder, der damals 
Klipfonteyn hiess, den ich aber hiernach Bethanien nannte...”

“Vader Schmelen" verte! in hierdie brief iets oor sy opdrag wat hy in 1812 
van ds John Campbell ontvang het om ’n sendingpos na aan die weskus 
bokant die Oranjerivier (dit is wat hy met sy “Endzweck” of einddoel te 
kenne wil gee) te stig. Daarin kom die aangehaalde en belangrike mede- 
deling voor. Dit werp eintlik ’n nuwe lig op die verklarings wat in TH A** 
1080-81 gegee is. Dr Vedder se ingewikkelde afleiding daar verloor nog 
meer van sy waarde. Ons moet “Klipfontein” beskou as die vertaling van 
die ou Khoekhoense naam. Die Ui- van Uiganis is ongetwvfeld soos Nama 
|ui- = klip, soos korrek vertaal is in TH A t.a.p.. maar dit Ivk of die lid 
-ganis dan eerder gelyk gestel moet word aan Nama +ga- in die betekenis 
van “Grabwasserloch” (Kr.-R. 1969 NW 97), met die gedagte aan Hahn 
Th 1901 ms Collectanea se opmerking dat vornre soos =bga- vroeer 
+  gan(i) was, hier gevolg deur die -s van die vr. ekv. “Klipfontein” is dan 
regstreeks vertaal uit lUi +  gani-s. soos ons dit sien. As naam het dit heel- 
temal verdwyn. In 1838 ondervra eerw. G. Terlinden die kaptein Jan 
Frederik van Bethanien wat verklaar dat daar drie fonteine is, twee loop 
die hele jaar deur, die derde net in reenjare maar bevat anders staande 
water (Dagboek nr 18 in BRM 1839 59).

UIGENAB S 2619 BD

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Uigenab, ons 
se |Uixa-!nab, ek weet hy is |Uixa-!nab, ‘Klipmaag’. Dit is nog ’n plek 
wat klipagtig is. Dit was van daardie tyd toe die ou grootman [hy bedoel 
blykbaar sy vader] nog gelewe het, toe ek gevra het hoe is die plekke so 
genoem...”

Hierdie Uigenab is plaas nr 228, noordoos van Aroab, ’n grensplaas aan 
Botswana. Op die plaas is groterige droe panne (SWA-reeks 1968 vel 2618 
Keetmanshoop). Indien -na-b inderdaad beteken "maag" (Nama !na-b = 
“Magen” , Rust DNW 1960 40), soos mnr Arndt van sy vader gehoor het, 
dan kan dit slaan op die vorm van ’n pan, en wel die pan waar daar n
driehoeksbaken is. In die pan, of ook by die pan, is daar klippe ( |ui- =
klip, en die -ge- is of -gu-, ml. mv., vir “klippe” , of eerder soos -xa- = 
baie). Indien nie “Klipmaag” nie, dan soos UIGENAB 2719 met dieselfde 
taalkundige bestanddele. Daar is wel geen twyfel oor die verband met
klippe en met pan nie. Die kaarte toon aan dat dit n gebied is waar baie
panne voorkom.

[|Uixa!nab]
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UIGENAB S 2719 BB (ou naam van Klipdam)

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “(Uigcnub)” .

Gelee noordoostelik van Warmbad en as alternatiewe naam tussen hakies 
ingeskryf links under “Klipdam" nr 287, waarvan dit klaarblyklik die ou 
naam geword het. Die taalkundige verwantskap laat ook geen twyfel oor 
nie. Die |ui- is Nama vir klip, die -ge- is miskien ook hier, soos by UICHE
NAS, vir Nama -xa- in die sin van "baie", en die -na- soos Nama !na vir 
“in” . Uigenab is in die geval te verklaar as “Baie (-xa-) klippe (|ui-) in 
(!na)...” , anders as “Klippe (|ui-gu) in (!na-) (verstaan: die dam)". Dit is 
duidelik dat ons hier 'n probleem het met -gena-b, en wel in die poging om 
ook hierdie pleknaam se slotdeel te versoen met wat segsliede by UICHE
NAS 2219 en UIGENAB 2619 gese het. Ons verkies 'n ander verklaring vir 
hierdie deel, d.w.s. vir die -genab in hierdie geval. Ons kom hierdie skryf- 
wyse en spelling dikwels tee wat segsliede (soos geblyk het by o.a. UICHE
NAS en UIGENAB) herlei tot -xa- plus !na- of !na-. Hierdie -gena-/-gana- 
is in die wandel die uitspraak van die -gna in bv. NAROOGNA, en ver- 
teenwoordig Nama +ga- = “Vley (ohne Wasser)" (Rust I960 DNW 70), 
of Nama +ga- = “das Grabwasserloch..." (Kr.-R. 1969 NW 97). Die pala- 
tale +  is alveoler, net soos die -n-, =t=ga- word in plekname verskillend ge- 
skryf, bv. o.a. as gna-, nga-, waar die -n- die palataal absorbeer. en dit des 
te makliker by =t=ga-. Uigena- kan dus wees soos Nama |Ui-=t=ga-, letterlik 
“Klip-(droe) vlei", of “Klipdam". "Klipdam" is m.a.w. die letterlike ver- 
taling van die ou Khoekhoense naam wat in die uitspraak (en aangepaste 
spelling) effens gely het.

[UITKOMS] kyk HUMGARUS 

+ UITSAB S 1917 DB

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek 
“Uitsab, hy is (Uitsab, ‘SwemklipV’

Ons het die naam van plaas nr 654 bespreek in TH A** 1083. Uitsab is ’n 
verlate myn, gelee oostelik van Otavi in 'n berglandskap. Wat nou bykom, 
is die vertolking van die tweede deel -tsa- as synde soos Nama tsa = “sch- 
wimmen” (Kr.-R. 1969 NW 378). Letterlik dan “Klipswem” , d.w.s. die 
“Plek (-b-) by die klip (|ui-) waar geswem (-tsa) word”. Ui-tsa-b of “Klip
swem” is onomasties ’n toelaatbare bousel in Nama.

+ UKAMAS S 2819 BB

Koper T 1977 en vier ander Khoekhoen van Duurdrift Gesprek “Ukamas,
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dit is lUkamas, lUgamas, 'Beesklou'. Gamas is koei. Dit kan ‘Beesvoet’ 
wees, of ‘Beesvoorkop’. Kamas is nie ‘Water’ nie, dit is nie ||gammi nie. 
‘Koeivoorkop’ of ‘Beesvoorkop’."

Die pleknaam is bespreek in TH A** 1084. Daar het ons ook gesukkel. 
Die Namaspreker M Christian 1974 het dit daar verklaar as “Voorkop- 
bees” . die ondervraagdes op Duurdrift, bekend met die plaas Ukamas nr 
69, se die naam beteken “Beesvoorkop". Vir albei is die bestanddele uit- 
eindelik !u-s = “die Stirn" (Kr.-R. 1969 NW 373) [met “klou” as betekenis 
is daar ’n toneemverskil], plus goma- of gama- = bees. Daar ontbreek nog 
skakels om die uitleg sinvol te maak. Terloops, die lid -kama-s hoef nie 
“koei" te beteken nie, die -s is wel fern, sing., maar hier dui dit, soos 
veelal gebeur by plekbenoeming, ’n waterplek soos ’n bron of kolk aan. 
Met 'n beter kaart voor ons as vroeerT kan ons die beginpunt stel noord- 
westelik van Ariamsvlei by die bron Ukamas aan die Ukamasrivier, lg. ‘n 
sytakkie van die Kainabrivier. Ons verwys na die SWA-reeks 1973 1:250 
000 vel 2818 Warmbad; ons beskik nog nie oor die betrokke vel in die 
reeks 1:50 000 nie.

UKHAEB S 2315 CA (ou naam van Soutrivier)

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “ 10 - 11khaeb. Nama- 
naarn vir Soutrivier. |U = brak; 11khaeb = riviersand. dus letterlik: 
‘Brak riviersand’.”

By riviername word gewoonlik die -b van die ml. ekv. aangeheg, soos hier. 

UMEIS S 2818 DB

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Umeis” , bron.
Christian M 1974 Drywer Gesprek “Om-eis, om is n huis. ‘Hier wil ons ’n 

nuwe huis maak’.”
Boonzaaier GPL 1974 Boer Gesprek “Umeis is die weiveld, ’waar die 

skaap en bees wei".

Dit handel hier oor die plaas Umeis nr 110, en volgens Opmeting op DD, 
ook ’n “Umiesrivier” . Kr.-R. 1969 NW 372 het 'n inskrywing “ !U-eis: das 
Weidefeld, die Weide” , wat blykbaar ooreenstem met mnr Boonzaaier se 
verklaring. maar dan met die nasaliteit by !u = “wei” , skriftelik gerealiseer 
as -m-, d.w.s. !u is vir die spelling waargeneem as !um-. Die -ei- is blyk
baar ’n lokatief, en beteken soveel as die (!k)ei-, tans (!k)ai-. “waar gewei 
word” . Mnr Boois 1979 Taalassistent Aantekening sluit horn aan by mnr 
Christian: “Omais — ‘Plek waar ’n huis gebou word, gebou gaan word’.” 
By Nama ai- = hier “plek” , en om = “bou” , as s.nw. “huis” .
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+ UMIS S 2617 DC

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek "Umis, ons 
se =t=Omes. Dit se: jy is vaak of moeg. Jy wil slaap".

Lede van mnr Frederick se span ken die plaas Umis nr 86, suidoos van Be
thanien, aan die westelike oewer van die Visrivier. Hulle gee dieselfde ver- 
klaring as die Namaspreker in TH A** 1086, maar van twee Blankes het 
ons totaal afwykende verklarings ontvang, bv. een gaan uit van |u = “un- 
bekannt, mis = Wort". Dit is daarom dat ons die herbevestigende verkla- 
ring van ’n hele span hier opneem, 'n span wat tot grondslag neem Nama 
f  om-s = “defer Schlaf” (Kr.-R. 1969 NW 332). In die twee uitsprake van 
+  om-s en =bums is die gewone wisseling van -o- en -u-. Die -s (fern, sing.) 
dui wel aan dat die beginpunt die waterplek, bv. ’n bron was. Opmeting 
noem ook ’n rivier “Umis” , maar ook nie op SWA-reeks 1976 vel 2617 
DC Feldschuhhorn (1:50 000) is dit ingeteken nie.

UMCA kyk SOSO(RIVIER)

UMKUS S 2317 AC

Vollmer Frau W 1966 Quellen 5 160 “ ...nach Umkus, nicht weit von Re- 
hoboth...”

Wisseluitspraak van TOmgus; oor ligging en betekenis kyk OMGURA, 
OMGUS. Die variabiliteit -o- en -u-, en -g- en k- is in die spelling van 
name baie gewoon.

[TOmgus]

+ UMS, (KLEIN) UMS, (GROSS) UMS S 2318 BB

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “Klein Urns, ek ken horn, 
by ons is hy =t=Khari-!goms. Hulle het seker op daardie plek iets gehad 
wat nie hare het nie. Dit beteken ‘Kaalkop’. Dit is 'n plek wat nie borne 
het nie, wat ’n vlakte is” .

Die verklaring verskil heeltemal van die wat aan ons gegee is vir die be- 
spreking in TH A** 1087, waarna ons verwys. Die verwisselbaarheid 
tussen die klinkers -u- en -o- is gewoon, ook dat die vorms met of sonder 
velaar na ’n suigklap kan voorkom, d.w.s. dat !g-oms kan afwissel met (die 
latere) !ums. !Goms in hierdie betekenis kom nog nie voor in Kr.-R. nie. 
=t=Khari beteken natuurlik “klein” , en staan in teenstelling met die vroeere 
buurplaas “Gross Urns” .
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+  UMUB S 2616 BD/2617 AC

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “Ons ken die 
plaas. Fly is |Umub. ‘Brakwater, Brakoog,’ oor die water brak is as jy 
hom drink".

Ter verdere bevestiging van die verklaring van die plaaseienaar soos 
genoem in TF1 A** 1087 waar die verklaring van dr Vedder afgewys is. 
Hierdie plaas nr 42 le in die Konkieprivier se “vallei” .

[|Umub]

+ UNIAB, UNJAB, UNIAB(MUND) S 1913, 2013

Met toegang tot die SWA-reeks 1968 vel 1912 Sesfontein (1:250 000) (wat 
ons vroeer nie gehad het nie), wil ons nou "n ander verklaring voorstaan as 
in TH A** 1087-1088. Daar het ons ons laat lei deur die anlautende suig- 
medeklinker van Hahn 1879 en diegene wat hom nageskryf het. Toe het 
ons die verklaring van Krenz 1974 tersyde geskuif, omdat hy ’n ander, des- 
tyds o.i. verkeerde, schnalz gebruik het. Nou meen ons dat Krenz gelyk 
gehad het. Hy het die standpunt gestel dat Uniab (en derivate) beteken 
“Palmboomrivier”. Op die nuwe stel kaarte merk ons op dat die Uniab by 
sy boloop en verder af deur 'n palmboomryke omgewing vloei, soos ook 
uit naamgewings blyk, bv. aan sy boloop is daar die plase “Palm” nr 708 
en “Palmwag” nr 702, en die Uniab vloei presies tussen die twee plase 
deur. Dan is daar naby nog GAMUNIAB of Krompalmboom, en UNI
GAMS of Palmfontein. Uniab is dan soos Nama lunia = palmboom, plus 
!a-b = rivier.

[!Unia!ab]

UNIAB S 1913 CC/191̂ 4 AA (ou naam van Palm)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 52 “Palm nr 708. [Von altersher 
unter den Dama bekannt als] lUniab, ‘Palme’. Auch der Uniab-Fluss 
hat seinen Namen von den Palmen die dort vorkommen”

Die plaas wat suidoostelik van Palmwag le, het sy naam ongetwyfeld van 
die Uniabrivier geneem. Die ml. ekv. -b is die genusteken wat o.a. aan 
riviername geheg word.

[lUniab]

UNIAM S 2818 BD (tans Huniam(-Ost, -West))

Kiepert 1893 kaart “ |Uniam”, bron. Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk 
“Uniam” , ’n bron aan ’n ongenoemde riviertjie. DSWA-reeks 1911
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Blatt 29 Warmbad “Huniam” . Topografiese reeks 1973 vel 2818 Warm- 
bad "Huniam-West 117” , en aangrensend “Hunian-Ost S6” [lees: 
Huniam-Ostj.

Du Raan RA 1978 Dorpsingenieur Aantekening “Uniam is die laaste fon- 
tein wat jy daar kry".

Ons het hierdie twee plase bespreek in TH A** 586 en verklaar, ooreen- 
komstig die huidige spelling, as |Huni-am n.a.v. |huni- = die Boscia albi- 
trunca. As Huni- kom die eerste bestanddeel voor op kaarte van ongeveer 
1910 af. Op ouer kaarte, soos op kiepert, verskyn dit sonder die H-, en 
waar 'n klap opgegee is, met die dentale suigklap, d.w.s. as juni-. Nou lyk 
dit, diachronies gesien, of Huni- (en daarnaas |Huni-) ’n volksetimologiese 
aanpassing is. Die bevorderende faktor sal gewees het dat die hoeniebome 
d.i. die witgat- of koffiebome (die B. albitrunca), ook hier veelvuldig voor- 
kom en elders dikwels in plekname as bestanddeel verskyn. Volgens ouer 
waarnemings (C. von Francois, kaart Kiepert) is die naam n -am- of 
“mond", d.w.s. 'n opening waarin water is. en |uni- = laaste, die “Laaste 
water(plek)” , “Laaste fontein” . Die “ongenoemde rivier” is die Arigari- 
vier. Interessant dat op die genoemde Topografiese kaart 1973 aan hierdie 
riviertjie se oostelike sytak op die plaas Huniam-West n “F(ontein)" inge- 
teken is met die sprekende naam “Sonderwater” . Alles tesaam geneem. 
lyk dit of “Laaste-mond” die regte vertaling van hierdie Huniam- is.

UNIAS, UNIHAS S 1913 DD (ou naam van Palmwag)

Haacke WHO 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ !Uni(h)as? = Palm- 
wag... (Olga |Nuas se man)".

Die naam tussen hakies is die van die informant. Palmwag is plaas nr 702, 
suidsuidoostelik van Sesfontein en in Damaraland. Die “Unjab” , ook 
“Uniab” , letterlik die “Palmboomrivier” , begin op die plaas Palmwag 
waarvan die ou Khoekhoense naam vir ons hier aangegee word. In sy 
eerste lid is Palmwag 'n regstreekse vertaling uit Khoekhoens, lunia- = 
palmboom, na sy voorkoms hier.

[ !Unias]

UNIGAMS S 1913 BD

Hartmann 1904 kaart “Unigams” , ’n bron aan die “alte Wagenpad" suid- 
oos van Sesfontein.

Hartmann is nie seker oor die ligging nie. Die betekenis is, gelet op die 
omgewing en name van plekke suidwaarts hicrvan. miskien “Palmboom- 
fontein” , by lunia = palmboom, en ||gam- water, waterplek, met die -s
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vir die bron hier aan die ou wapad. Afgaande op die klank, is egter ook 
moontlik |uni- vir die eerste lid. betekenende “Laaste” , die geheel: die 
“Laaste-water” , ook so by Krenz FK 1979 Aantekening. Ons het die naam 
nie meer op jonger kaarte teruggevind nie.

[!Uni||gams**]

URIBES S 2716 (ou naam van Witputz)

Frederick C 1977 en agt ander Khoekhoen van Aus Gesprek “Die Hotnots 
se naam vir Witputz was lUribes. Almal het maar die ou naam geken” .

Die Witputz-kompleks le in die distrik Liideritz, ongeveer noord van 
Oranjemund, en bestaan uit Witputz-Nord nr 22, W.-Siid nr 31 en W.- 
West nr 86. Die beginpunt was klaarblyklik die (mensgegrawe) puts. Die -s 
van Uribes verwys by geval ook na ’n waterplek soos 'n bron of opening. 
Die lid Uri- van die inlandse naam, in Nama !uri, beteken “wit"; die -be- 
is funksioneel in plekname gewoon "n lokatiewe morfeem en vertaal hier 
nie in sigself die begrip “puts” nie, maar as geheel gesien is Witputz die 
vertaling in sy hoofelement van die ou Uribes of “Witwatersplek”, vandag 
nog onder Namasprekers algemeen in gebruik.

[ lUribes]

URIDANAB K. 2720 CA (ou naam van Witkop)

Von Francois C 1891 kaart “Uridanab” . Veillet s.j. kaart “Wit Kop” , 
jonger kaarte “Witkop” .

Vir ons van belang is dat die plaas Witkop nr B 1252/1894 in die distrik 
Gordonia sy naam v<m die koppieskompleks daar gekry het wat op Von 
Francois se roetekaart in sy Khoekhoense vorm voorkom. nl. as Uridanab. 
Vgl. Nama ! uri = kop (hier naamlik vir n verhewenheid in 
die bodem) + -b (ml. ekv.) wat rivier-, en (soos hier) berg- of kopname 
spesifiseer. Wit- is die eerste komponent van veertien plaasname in die dis
trik Gordonia, en wei n.a.v. die bodemgesteldheid en die sand daarvan. 
Kiepert wat die roetekaart gemaak het, het hier kwaai gesondig t.o.v. die 
breedtegraad. Hy plaas hierdie deel van die roete nog in Suidwes (S 2719). 
Dit was destyds die gebied van Dirk Vilander.

[lUridanabj

URIGAB K 3017 BB/3018 AA

Van Niekerk AP 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Op 
Olyven Fontein is ’n waterplek Uri Gab. Dis 'n Hottentotwoord. Daar 
het seker 'n ou gebly wat vol luise was: die woord beteken luisgat".
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Olyven Fontein is plaas nr C.w. Q. 6-35, distrik Namakwaland, ligging 
soos hierbo. Die naam van die waterplek, Urigab, is dan soos Nama uri- = 
“Laus” (Rust 1960 DNW 38), “Kopflaus” (Kr.-R. 1969 NW 336), en 
=t=gab, “Wasserloch, puts” (Rust 72).

URIGAWAS S 2418 BC (ou naam van Witkranz)

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk "Urigawas (Witkrans)” , 'n bron. DSWA- 
reeks 1911 Blatt 21 Arahoab “Witkranz”, ’n “F(arm)”. [Arahoab is 
vandag Aroab.]

Die oorspronklike Khoekhoense naam kom ons net op die Kriegskarte tee, 
en dan tesaam met die huidige naam tussen hakies. Daarna verskyn die 
naam as plaasnaam, so teen 1910, en dan nog net in sy vertaalde vorm, nl. 
as “Witkranz” (gespel met -z), nr 134. aan die Auobrivier, tussen Gochas 
en Stampriet. Die bronnaam (1904) het geword plaasnaam, die inlandse 
naam het vroeg verdwyn (sekerlik teen 1910). Die lid Uri- is soos Nama 
!uri = “weiss” (Rust 1960 DNW 73), en vertaal die “wit” van Witkranz. 
Die -gawas is gelyk te stel met die -kranz van die huidige naam, dit bete
ken letterlik “hoed" (Nama |gawa-. Rust 32). “Withoed” is 'n mooi nuwe 
siening van die krans, veral wanneer hy van reenwolke omhul is, en is in 
lyn met die Khoekhoense aanleg om die natuur te vermenslik, ook in die 
mens se drag. Die naam moet nie verwar word met bv. Urigamdis meer 
westelik van Urigawas nie, of met Uriganis wat ook “Witkrans” beteken, 
vgl. TH A** 1092-3, of met Urigams net suid van Gochas nie, ’n naam wat 
ook verdwyn het.

URIGOMASIB S 2217 DC (ou naam van Ibenstein)

Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ lUrigomasib: ‘Wit 
koeie’, = Ibenstein, langs Dordabis. (F. Dausab, Hoachanas)” .

Ibenstein is plaas nr 55, noordoos van Rehoboth, aan die Skaaprivier. 
Ibenstein se Khoekhoense naam was lUrigomasib, sy bestanddele is !uri = 
wit, goma-s = koeibees, -si- is "n lokatiefmorfeem, met die -b van die ml. 
ekv. Die “Plek van die wit koeie” .

[lUrigomaseb]

URIHUIB S 2316 CB (DC) (ou naam van Witkrans)

Sprigade-Moisel 1904 Kriegsk “Urihuib Geb." DSWA-reeks 1910 Blatt 20 
Maltahohe-Rehoboth “Urihuib-Gebirge”

Opmerklik hoe selde ons hierdie naam op ou kaarte teekom. Ons kry dit
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bv. nie by Alexander 1836-7, Richter 1845, Grundenrann 1867 ens. nie, 
ook nie op die moderne toeganklike kaarte nie, wel kry ons die daarbyge- 
lee “Rantberge” . In die gebied wat die twee aangehaalde kaarte dek, le 
vandag die plaas Witkrans nr 342. Ons meen hierdie plaas bewaar nog die 
ou bergnaam. “Wit” is in Nama !uri- (Kr.-R. 1969 NW 373), wat ooreen- 
stem met die eerste lid van Urihuib. Die -b is die ml. ekv. wat ook se dat 
die naam die van ’n berg is. Die lid -hui- moet dan die begrip “-krans” 
vertaal. Dieselfde naam word gespel |hui-, met die dentale klapmede- 
klinker, en wel vir die bergmassas veel suideliker, nl. op 2616/2716 (vgl. 
HUIB). Die Urihuib (van die twee genoemde kaarte) en Witkrans le suid- 
westelik van Rehoboth en suidelik van Gamsberg. Op die plaas Witkrans 
is ’n spits met ’n landmetersbaken daarop. “Witkrans” .

URIKAIB, URIKHAEB S 2218 CB (ou naam van Witsand)

"Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “Witsand, dit is die naam 
van die plaas hier onderkant Gobabis, maar sy naam is eintlik !Uri- 
11khaeb, dit is ook Witsand” .

Dit geld plaas Witsand nr 95, suidwes van Gobabis en wes van die Witnos- 
soprivier. Witsand stem lid vir lid ooreen met Nama !uri = wit, en -khae-b 
= sand (Kr.-R. 1969 NW 373 en 220 resp., lg. s.v. ||kaib). Die -b, ml. 
ekv., lokativeer wel ’n langwerpige afsetting van die wit sand daar.

URIKARUUS K 2520 CD/2620 AB

Opmeting 1951 “Uri Karlius, distrik Gordonia 176 myl [283 km] noord- 
noordwes [van Upington]. Ou naam, uit Hottentots. Dit is 'n deel waar 
die kalkklippe bo die grond uitkom. Letterlik beteken dit ‘Wit klippe- 
rige plek’.”

Dit is plaas “Uri Karuus” nr 467/1918 aan die noordelike oewer van die 
Auob en in die Nasionale Gemsbokpark. Die plaas le wes van “Rooi 
Brak” . Die lid Uri- is wel seker soos Nama !uri = wit, en die rede daar- 
voor. nl. kalkklippe wat daar voorkom, lyk oortuigend. Maar of “Karuus” 
reg verklaar is, is nie seker nie. Daar is waarskynlik gedink aan !gare-, = 
“Fels” (Rust 1960 DNW 21), maar die klankassosiasie wek eerder die ge- 
dagte op aan ||garu- = “die Wasserbank” of “Wasserbecken (im Fels)” 
(Rust 72), nl. in kalkklip (vir die “wit”). So ongeveer “Witbank”.

IJRIKHOB S 2119 DC (ou naam van Witbank)

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek “Witbank het ook ’n ou
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Witbank, plaas nr 443, noordoos van Gobabis en in daardie distrik, het 
blykbaar 'n naam wat uit Nama in Afrikaans vertaal is, soos Nama !uri = 
wit, en !kho- = “der Kalk. Kalkgrund" (Kr.-R. 1969 NW 245), met die ge- 
dagte aan die kalkformasie tot banke. Die slot -b (ml. ekv.) iokativeer hier 
die bank. Die inlandse naam het blykbaar verdwyn behalwe nog in die 
omgang onder Namasprekers.

URIKOMTES S 1712 DD

Hartmann 1903 Kaart "Urikomtes (Otjiha)’’. Dieselfde by Sprigade-Moisel 
1904 Kriegsk.

Krenz FK 1977 Boer Aantekening “ !Uri = weisser, jkomtes = Felsriff, 
Quarzriff".

Sesa 1973 8 399 gee 'n kort beskrywing van die Otjihaberge van graniet 
met pieke tot 1594 meter hoog. Hulle is gelee in die noordweste van die 
Kaokoveld. Die eerste lid van die Namanaam is ongetwyfeld die woord 
!uri = wit, soos by Krenz, wel van die algemene kleurindruk van die ges- 
teentes.

[!Uri|khomdes]

naam  gehad. In die ou dae is daardie plek genoem  !Uri!khob. Dit is die
plek wat wit klippe het. wit is !uri’\

+ URIKURIBIS, URIKIRUBIS S 2418 DB

In TH A** 1094 het ons aangedui dat ons segsliede die naam verklaar as 
“Wit Kalkgesteente” , soos Nama lUrilkhorobes. Op die Topografiese 
reeks 1968 vel 2418 Aranos stel ons vas dat daar dalk geografiese steun vir 
hierdie verklaring kan wees. Die plaas “Urikuribis” nr 149 word naamlik 
aan sy suidwestekant begrens deur “Kalkheuvel" nr 173, wat die kleurin
druk van “wit” aangee (!uri = wit).

[lUrilkhorobes]

URINOROB S 2014 AD/BC (tans Bloukrans)

Zaby A 1979 Rektor Namibiana 1(1) 50 “Bloukrans nr 512. [Von altersher 
unter den Damara bekannt als] !Uri-!norob. Eine Farm zwischen dem 
Versteinerten Wald und Bethanis. Sie liegt im Tal mit den grossen, 
weissen Kalkklippen linkerhand. Vor einiger Zeit hat jemand, wohl ein 
Tourist, auf einen Stein neben der Pad mit weisser Farbe “Die Skip” 
geschrieben, weil diese ausgewaschenen weissen Felsen wie ein 
Schiffsbug aussehen.

Fur die Damara sieht vor allem die grosse Klippe in der Kurve wie
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ein iibertrieben langer Hinterkopf aus, ein !uri-!norob, ein langer, weis
ser Hinterkopf” .

Die naam verskyn nie op ou landkaarte nie.

URIONEIS kyk ORANAIS 

IRIPQUA K 2520 CA/CB

Topo-kadastrale reeks 1962 vel 2520 Union's End “Urip Qua” , plaas nr B 
4312/1920.

Soos Nama !Uri-!goa- = “Witkolk” of “Witstraat” . Oor ligging en taal- 
kundige bespreking kyk ABAQUA in hierdie deel.

UROB S 1916 CA/CB

Hartmann 1904 kaart “ |Urob”, bron, en op latere kaarte “Urob” . 
Luiperth D 1977 Hoofraadslid Gesprek “Urob is =t=Urob of =t=Orob. Dit is 

‘Smal plek’.”
Haacke WHG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “ =t=Urob, 'n plaas in die 

Aurib-wyk (Franz =bGaeseb,’n Damara by Franzfontein)” .

Die plaas nr 181 le in die distrik Outjo, noordelik van die dorp. Opvallend 
dat die suigklappe heeltemal verskil. Dr Hartmann is ’n goeie waarnemer 
en gee weer wat in sy tyd gegeld het. Daarby aansluitend stel mnr Krenz 
FK 1978 Aantekening voor: “ |uro = etwas bitter” , wei met betrekking tot 
die water. Onder die Khoekhoen van vandag is die suigklap klaarblyklik 
die palatale, met aansluiting by =Foro = “schmal” (Kr.-R. 1969 NW 333). 
Die palatale klap kan natuurlik “volksetimologies” wees, maar hoe ook al, 
daar is 'n element wat nog opgeklaar moet word.

URUMUBU S 1915 AC

Luiperth D 1977 Hoofraadslid Gesprek “Urumubu, dit is oe wat goed is, 
=FUrumubes, ‘Gesonde oe’.”

Die bedoelde plaas nr 187 le noordelik van Fransfontein en in die distrik 
Outjo. Soos Nama =l=uru = “gesunden, heilen" (Kr.-R. 1969 NW 375), 
plus -mu- = sien, of s.nw. oog, met daarop lokatiewe -be- (“plek 
waar...”). Die oog kan liggaamlik opgevat word (bv. die “Plek (-be-) waar 
die oe (mu-) gesond word (=t=uru)” , of “waar gesonde oe is” . Maar die 
oog kan ook figuurlik gebruik word-vir fontein, bronoog, en dan kan die 
genesende werking op die water betrek word. Die naam is betreklik
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resent, dit kom nie op ons vroee kaarte voor nie. Dit sal opval dat die 
morfeem hier verskyn as -bu en nie as -be nie. Ons neem aan dat die -bu 
gewoon die gevolg is van die klankharmoniese krag van die -u- in die drie 
voorafgaande lettergrepe.

[=t=Urumubes]

URURAS kyk TSABIBES 

+ USAKOS S 2115/2215

Moritz W 1978 Pastor Gesprek “Ek het 'n mooi kiekie gekry van daardie 
fontein waar Usakos sy naam vandaan gekry het. Dit is ’n waterplek 
waar ook die beeste kom drink en met die kloue in die water trap en so 
die water vuil maak. Ons het juis die Hereronaam Okanduu wat bete- 
ken dit is die plek waar water deur hout vuilgemaak word. Nou vra ek 
of dit nie in Namataal moet wees !Us-!khos of !Usa!kos nie, dit is: dat 
die kloue die water vuil maak. Dan sou die betekenis dieselfde wees as 
in die Hererotaal” .

Bostaande is as toegif bedoel by wat in TH A** 1098 e.v. staan. Daarby 
deel pastor Moritz mee dat in Namib und Meer, Swakopmund, ’n artikel 
uit sy pen sal verskyn oor “Zur Geschichte und Bedeutung des Namens 
Usakos” , met ’n foto van die fontein. [Ons het intussen ’n oordruk van die 
artikel ontvang, uit Namib und Meer 1978 Band 8 33-7.]

[!Usa!khos]

USEMAB S 2216 AC

Haacke WEIG 1979 Onderwysbeplanner Eie Lys “Usemab, ’n rivier, loop 
by Otjimbingwe in die Swakop. Informant Thimoteus |Hara=t=gaeb” .

Dit is ’n interessante geval. Die -b van die ml. ekv. is ’n genus wat ge- 
woonlik by name vir riviere voorkom, bedoelende in Nama, maar hierdie 
riviernaam is nogtans ’n Hereronaam wat ingeskryf is o.a. as “Omusema” 
by Kohler 1958 Karibib kaart, en as “Omisema” op SWA-reeks 1964 ruit- 
sone 33 K vel Windhoek. Daar is meer sulke gevalle, vgl. bv. KAMAN- 
JAB. Hier is die prefiks van Herero weggelaat, en agteraan is die -b van 
Nama gevoeg, met die gevolg dat Usemab as Nama aandoen. “Omu
sema” , terloops, beteken “das Wasserloch im Rivier” (Koehler 1958 Hei- 
matkal 102).

USES S 2618 AA (’n ou naam van Wasser)

Rust Fr jnr s.j. ms Nama-Namen der Pliitze an der Bahn “Wasser = 
I Uses” .
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Wasser is die naam van ’n spoorwegstasie en le aan die noordelike oewer 
van Wortelrivier (kaart 1968 van SWA vel 2618 Keetmanshoop), nou 
binne die Tsesreservaat. Pastor Rust se optekening van die ou inlandse 
naam is die enigste wat ons het. Die grondwoord is wei |u = soutagtig, 
brak, wat op die water slaan, sodat die huidige Duitse stasienaam Wasser 
minstens onregstreeks "n vertaling is of sy aansluiting by die Khoekhoense 
naam het, waarvan die -ses lokativerend is, die fern. sing, -s moontlik ook 
hier as genusteken van die bron aldaar.

[|Uses]

UUB(VLEI) S 2816 AC/AD

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 2816 Alexander Bay “Uubvlei” , 'n groot 
pan na aan die seekus. Ooreenstemmende kaart van die Topografiese 
reeks 1974 “Uubvlei” en “Oopvlei” .

Oopvlei is baie duidelik ’n volksetimologiese aanpassing by Uubvlei in 
Afrikaanse rigting. Uubvlei word op die kaarte met wisselende grense aan- 
gedui. Dit is -n groot pan. Heelwat suidwaarts le binne die delwerygebied 
’n gelyknamige aanleg met o.a. 'n poskantoor en ’n stasie Uubvlei, onge- 
veer 22 km noordwestelik van die kampong Oranjemund. Die vlei se naam 
laat dink aan Nama |u- = brak, salpeteragtig, vermoedelik na aanleiding 
van die smaak van die water, of dit is gelyk te stel aan Nama |u- = 
“Lagune” (Krenz FK 1979 Aantekening).

[|Ub]

UWIS S 2718 BB (ou naam van Kochena)

Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Kochena het 
ook ’n ander naam gehad. Daar was ’n man daar met groot lippe, sy 
tandvleis was geswel. Dit was sy fontein waar hy gewoon het. Die ander 
mense het die fontein die naam gegee van =t=Uwis, ‘Diklippe’, oor die 
man se lippe” .

Dit gaan hier oor ’n ander naam vir Kochena nr 74, suidoos van 
Keetmanshoop en in daardie distrik, en in die Groot-Karasberge. Ons vind 
die naam vir hierdie plek nie op ons kaarte terug nie. Moontlik is sy ge- 
bruik beperk en plaaslik. Die plek, hier ’n fontein in eerste instansie, soos 
ook blyk uit die aanwending van die fern. sing, -s (indeks van o.a. fontein- 
name), is genoem na 'n persoon wat daar gebly het. Grondwoord van 
=FUwis is soos Nama =t=u = “stumpf (sein)” (Kr.-R. 1969 NW 374), in ’n 
gelede vorm =t=ubi-, +  uwi. + -s (bronindeks). “Stomp(lip)fontein” .
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[VAALBAKENKOP] kyk TKOEROE(KOP) 

[VAALHOEK] kyk + TCAIMOEP 

[VAALPUTS] kyk GYAM 

[VAALRIVIERI kyk KIGHERHEAP 

[VAALYSTERKOPPIE] kyk HEIORIGAS 

[VALSE VALLEY] kyk NABASIEP, NABISEEP 

[VARKJES KLOOF] kyk TGUNAQUA 

[VELLICKE] kyk KHOROS 

[VELLOORRIVIER] kyk KHURARUB 

[VENSTERKOP] kyk NUZINABIS 

[VERTWALL] kyk GUHAWUS 

[VERVVEG] kyk + NUBIB 

[VLEIKLOOF] kyk TCHANDO(KLOOF) 

[VOGELPAN] kyk KANIEGAB 

[VREDE] kyk TSOUROB 

IVREDEFONTEIN] kyk KIEGAS 

[VYFSUSTERS] kyk KOEROEGAB
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[WALVISBAAI] kyk BAIS 2214 

[WARMQUELLE] kyk AEXAAUB 

[WASSER] kyk USES 

[WATERBERG] kyk HOB 

[WATERSTROOM VLEY] kyk GAS(S)IP 

[WATERVAL] kyk KARIS

[WATERVALR1VIER] kyk KRIE(BERG), KRIEDOUW, KR1EDOUW- 
(KRANS)

[WEISSBRUNN] kyk TOMITSAUB, DOMETSAUS

[WELKOM] kyk KARAS

[VVERDA] kyk AEMAB

[WERELDSEND] kyk GE1RIROB

WIDOUVV, WIEDOU(RIVIER) K 3118 DA/DB

Topo-kadastrale reeks 1966 vel 3118 Calvinia "Widouw", “Widourivier” .

Hier is sprake van 'n ander Widouw as wat op K 3219 gelee is. Vergelyk 
TH A* 261 s.v. BIDOUW, BITOUW waar die aanhalings van Gordon, 
Barrow en Van Reenen waarskynlik op hierdie “Widouw" en "Wiedouri- 
vier" ten suide van Vanrhynsdorp betrekking het. Die “Wiedourivier" 
ontspring aan die Spitsberg en Ronderughoogte en vloei in noordwestelike 
rigting oor die plaas “Widouw” nr Wor. Q. 7-22, dist. Vanrhynsdorp, om 
by Vredendal in die Olifantsrivier uit te water. Die “Doornrivier” waarna 
by sommige van die genoemde aanhalings verwys word, is waarskynlik die 
Doringrivier wat vanuit die ooste tussen die Gifberge en die Nardousberge
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vloei en suid van Klawer in die Olifantsrivier uitmond. Dat “Bi(e)dou(w)” 
en “Wi(e)dou(w)” allofoneer, is normaal; vir wisseling b en w vgl. TH A* 
43 by 5 B 1. Ons meen dat die plekname verklaar moet word soos 
BIEDOU, BIEDOUtRIVIER) op 3219 AB, nl. as "Melkbospoort” .

[WILDEHONDEKLIP] kyk NAAUWKOES

[WILDEPERDERAND] kyk GOARIEP en WAGGAS

[WILGEBOSRIVIER] kyk OUDE HUIS

[WITBANK] kyk URIKHOB

[WITBERGS KLOOF] kyk GHOEROE(RIF)

[WITDAM] kyk ORROO

[WITKOP] kyk URIDANAB 2720

[WITKRANS] kyk URIHUIB

[WITKRANZ] kyk URIGAWAS

[WITPUTZ] kyk URIBES

[WITSAND] kyk URIKAIB

[WITSAND, WITSAND SE BERG] kyk KAIP

[WITWATERSRAND] kyk HOROEIS

[WOLFKOP] kyk KOINGNAAS, KOIINGNAAS

[WOLFRIVIER] kyk GUAAP(VLAKTE), GHWAAP(SEBERG)

[WONDERGAT] kyk HEITSIEIBEB

[WORTELKUIL(RIVIER)] kyk TANIES, TANNIES
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XAB(PFORTE), XAB(POORT) kyk CHAB 

XAIHOMI kyk CHAIHOMI 

XAMAGOES kyk CHAMAGOES 

XAMEB S 2314 BD

Budack KFR 1979 Etnoloog Verslag van veldwerk “Xameb, Inaraveld 
naby ituseb. Afgelei van xami = leeu. Die spelling moet dus Xamib 
wees. ‘Leeuplek’.”

XAMGAGU (RIVERS) kyk GAMCHAB, GAMKAB

XAMGUDOMI S 2115 AA/AC

SWA-reeks 1972 vel 2114 Omaruru “Xamgudomi” .

Xamgudomi is ’n sytak van Leeurivier wat op sy beurt ’n sytak (uit die 
noordoostelike rigting) van die Omarururivier is, noordwestelik van die 
sendingpos Okombahe. Die betekenis is sonder meer duidelik. Nama xam- 
= leeu, en -dommi = keel (Rust I960 DNW onderskeidelik 40 en 34), 
“Leeu(e)keel” , met die -gu- as uitgang van die ml. mv. by xam-, en met 
“keel" in die toepassing van afvoerkanaal soos 'n rivier of spruit, d.w.s. 
“Leeurivier” of “Leeuspruit” .

XAUBEHUNIS kyk AUBINHONIS 

XAUSIB(BERG), -(RIVIER) S 2315 BB/BD

Topografiese kaart 1965 spesiale vel Walvisbaai “Xausibrivier” , “Xausib- 
berg” .

Die “Xausibberg” le op die plaas “Klein Chausib” nr 408, die nie-stand- 
houdende “Xausibrivier" ontspring aan die noordwestelike hang van die 
beig en loop noordweswaarts eers oor Klein Chausib en dan oor 'n deel 
van Schlesien om op die plaas by die Kuisebrivier aan te sluit. Klein Chau
sib le noordwes van en grens aan “Chausib” nr 27 (Topo-kadastrale reeks
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1974 vel 2316 Rehoboth). In TH A* 285 het ons Chausib verklaar soos 
Nama xau- = mis, drek. Die topografiese samehorigheid van Chausib, 
Klein Chausib, Xausibberg en Xausibrivier maak dit seker dat ook die 
berg- en riviernaam verband het met xau- = mis, drek, “Scheissdreck" 
(Kr.-R. 1969 NW 48). Die tweede lid van die naam, nl. si-, is die lokatief- 
morfeem, die slot -b masc. sing, dui aan dat die berg- of die riviernaam 
waarskynlik primer was. Indien die bergnaam primer was, kan die ver- 
moede ontstaan dat ten grondslag aan die naam 'n gelykenis mag gewees 
het, bv. dat die bergmassa die benoemer laat dink het aan 'n drekhoop.

[Xauseb]

XIMMIE(DRAAI) K 2917 DA

Agenbag JJ 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Ximmiedraai, 
waterplek op die plaas Witwater. Hottentotnaam".

Die plaas Witwater le op 2917 DA, wes van Springbok. Oor die betekenis 
kry ons geen regstreekse hulp nie. Die klank laat dink aan 'n plek wat baie 
ver hiervandaan af le, op 3321 BD. nl. aan GIEMIE (SE LAAGTE); die 
eerste deel hou glo verband met ’n nog ongeidentifiseerde plant, met 'n 
klein moontlikheid dat dit 'n sp. van die Ximenia kan wees, wat tot die 
Ximmie van Ximmiedraai omgevorm is.

XYGAS K 3018 AA

Van Niekerk CA 1978 Verteenwoordiger en Boer Vraelys per Burger CR 
Skoolhoof “Xygas: ’n fontein in die berge” .

Xvgas is op die plaas ANEGAS wat in TH A* 192 behandel is. Mnr Van 
Niekerk se t.o.v. die naam op sy vraelys van mnr Burger “Gas kan o.a. 
water beteken” . Die slotlid -gas van Xygas kan ook so verklaar word, nl. 
soos Nama d=ga-s = “die Vley" (Kr.-R. 1969 NW 97). die slot -s fern, 
sing, lokativeer soms ook waterplekke.
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YBEEP, YBEEP(RIVIER) K 2917 DD

Topografiese reeks 1974 vel 2916 Springbok “Ybeep”. "Ypeebrivier” . 
PNK 1976 “Eibebrivier” , rivier, Namakwaland, 40 km suit! van Springbok. 

Nama. Spelling volgens uitspraak.

Die riviertjie loop noordwestelik in die Buffelsrivier, en in 'n reguit lyn 
van sy monding af tot die monding van die Brandrivier aan die oorkant 
loop laasgenoemde ook in die Buffelsrivier. Ybeep le aan die linkeroewer 
van die gelyknamige riviertjie. Die lid Y-, in die opgawe van PNK gespel 
Ei-, is wei die woord vir “vuur, brand" te soek, Nama |ai = “Feuer" 
(Rust 1960 DNW 21), in die nuwe ortografie |ae-. Waarop die brand be- 
trekking het, le nie meer voor die hand nie. maar kan op die temperatuur 
van die water slaan soos by 'n warm bron. Die -beep (-beb) is plekaandui- 
dende suffiks, met die -b in die besonder vir die langerige lopie.

YMASQUA K 3219 BD

Topo-kadastrale reeks 1967 vel 3218 Clanwilliam “Ymasqua", plaas nr 
Cer. Q. 2-17, dist. Ceres.

Oor die plaas “Ymasqua” loop die “Sandleegte” . Op die ooreenstem- 
mende Topografiese kaart 1971 kom die naam Ymasqua nie voor nie en 
die nie-standhoudende rivier word aangegee as “Sandlaagte” . Indien 
“Ymasqua” en “Sandlaagte”/“Sandleegte” met mekaar ’n toponimiese ver- 
band het. is die eerste lid, “Y-” , soos Nama 11kai [11khae] = sand (Rust 
1960 DNW 51). waarvoor Beutler in 1752 opgeteken het “ij" (vgl. RZA 
III 306 en HOTT 437). Dan is die tweede lid. -ma(s)-. 'n lokatiewe mor- 
feem, vgl. bv. KAKAMAS in TH A** 614. Die slotlid, -qua, sou mens nor- 
maalweg wou beskou as die mv. ml. -gu plus die versterkende -a. In hier
die geval meen ons egter dat dit dieselfde uitgang is soos by GENAKWAS, 
KENAKWAS/Genaquas (TH A* 414) en by TGUNAQUA, m.a.w. dat dit 
“vallei” , “kloof” beteken, hier “laagte/leegte” . Dan is “Sandlaagte/leegte 
'n vertaling van die Khoekhoense “Ymasqua” en het ons hier weer die 
verskynsel dat verskillende komponente van dieselfde toponimiese kern 
topografies en taalkundig met mekaar verband het.



YSIS K 2919 DB (ou naam van Tontelboskolk)

Afdelingsraad se kaart Kenhardt 1895 “Ysis” , plaas. Dieselfde op ander 
kaarte.

Ysis, plaas nr 289, suidwes van Kenhardt en in daardie distrik, het derivate 
in “Ysies se Kop” (met ’n landmetersbaken (nr 58) daarop) en in “Ysies 
se Kolk". Laasgenoemde is waarskynlik die beginpunt van die naamgroep. 
Deur die plaas loop ook “Soutdwaggaslaagte” . Westelik van die plaas le 
“Tontelboskolk” (Topo-kadastrale kaart 1966 vel 2918 Namies). Smith 
1966 CNSAP 465 se o.m. “The vernacular name survives in such places as 
...Tontelboschkolk, probably from the abundance of Asclepias fruticosa...” 
Die tontelbos se kapok is gebruik om vuur te maak, dit was ’n “vuur- 
ding” , 'n |ae-xui, vgl. Kr.-R. 1969 NW 11 vir |aib ens. Die Y- in Ysis, 
Engelse uitspraak, is die |ae- = “vuur” . Die -si- is lokatief, die fern. sing, 
-s bepaaldelik van die “kolk” waar die tontelbos aangetref moes gewees 
het. Die “Kolk (-s) waar (-si-) die tontelbos, of vuurbos (|ae-) voorkom”. 
Die huidige naam “Tontelboskolk” vir ’n “vloer” daar vertaal die ou naam 
Ysis wat nog die naam van die plaas is oostelik van die -kolk.

[YSTERVARKVLEI] kyk NOUGAB

[YZERDOORN] kyk KARKAKOB
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+ ZABIS S 1917 DC

Hartmann 1904 kaart “Okumukanti (Tsausawis)” .
Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek 

“Tsaobis is ‘Asplek’; tsaob is mos ‘as’.”

In TH A** 1110 het ons die eienaar aangehaal wat gehoor het dat Zabis 
beteken “Dansplek” . Op taalkundige gronde het ons die verklaring betwy- 
fel. Ons meen mnr Xaregeb se span het gelyk met hulle verklaring. Zabis 
is die Duitse spelling van Tsabis. Ons meen dat Zabis saamgetrek is uit die 
ouer vorm Tsausabis. Tsausabis of, met die gewone wisseling van -b- en 
-w-, Tsausawis, was die Namanaam van Okumukanti (kyk dr Hartmann). 
Okumukantiberge, ook geskryf Komukantiberge, was 'n belangrike berg- 
reeks en gebied. Die berg was in Hartmann se tyd daar die “Siidgrenze des 
Landgebietes der South West African Comp.” Daar was ook bronne en 
putse. Een daarvan het ook die naam van die bergketting gedra, Okumu
kanti in Herero, Tsausawis in Nama. Okumukanti is vandag nog die naam 
van plaas nr 148, en Tsausawis is vandag die naam van plaas nr 153, maar 
saamgetrek tot Tsawis, gespel Zabis. Dit le net oos van Okumukanti. Die 
Tsau van die vol vorm (Nama: tsao = “Staub, Asche” , vgl. Kr.-R. 1969 
NW 379) plus die -sa- (passief in werking, hier bv. : die as- of brakbos 
word verbrand tot as, bv. vir seepbereiding) plus -bi- (wat se dat ons te 
doen het met die naam van ’n plek) plus -s van die sing. fern, (wat se dat 
die plek hier ’n bron of puts kan wees/is) is verklaarbaar as “Asplek” of 
“Asfontein” . Oor die verband tussen tsao- en “as” uit die brakbos kyk 
verder die mededeling van dr Karl Dove s.v. TSAOBIS in TH A** 1047. 
Aangaande die Hereronaam: Okumukanti word deur prof. O Koehler 1958 
verklaar as “Platz des Festes” (Heimatkalender 101), sodat mnr Volks- 
mann se verklaring van “Dansplek” klaarblyklik nie vir Zabis geld nie, 
maar vir die Hereronaam van die streek waarin Zabis gelee is. Dit is goed 
gebaseer, naamlik daarop dat Zabis en Okumukanti op ’n keer alterna- 
tiewe name was vir die puts.

[Tsaobes]

+ ZABUBEGAS, ZABUBEGAS(-OST) S 2619 CA

Apriels K 1977 Oud-onderwyser en vier ander Khoekhoen van Aroab Ge
sprek “Sabubegas is mos hierdie plek hierbo...dit is daardie struike wat 
so daar groei, daardie wittes. Dit is struike, sabube noem ons hulle. 
Vaalbos, hulle lyk amper soos 'n driedoring, die blaartjies...”
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Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Sabubegas, 
dit is 'n bos, hy is net daar op Sabubegas. Die outydse naam vir hom is 
‘bloubos’, sabube is bloubos” .

Oor ligging ens. is die nodige reeds gese in TH A** 1110. Hier is sprake 
van 'n Diospyros sp.. vgl. verder o.a. Smith 1966 CNSAP 118 en 594. Die 
infiks -xa- dui oorvloed aan, die -s (vr. ekv.) soms dat dit die naam van 'n 
waterplek of nedersetting daarby is: die “Fontein/werf (-s) waar daar baie 
(-xa-) bloubosse (zabube-) staan". Bostaande besonderhede is ter bevesti- 
ging van en ter aanvulling by wat vroeer gegee is.

+ ZACHAS S 2219 CB

Hanse SD 1977 en vyf ander Khoekhoen van Leonardville Gesprek “Die 
naam is Tsiixas, dit is slymerig. Tsab is slym. Slym is mos 'n ding wat so 
trek, die gladde goed wat jy in die water kry".

Kariseb E 1977 Oud-sersant en Boer Gesprek "Tsachas, iets wat klou. Par- 
tykeer kry jy 'n kind wat net by die pa bly, of net by sy nta. Hy gaan 
nie weg nie. Dit is wat ons noem tsa".

Reintann GPE 1977 Boer Gesprek “Zachas is die "Plek van baie tsa- 
plante'. Tsatsa is 'n plant wat daar op Zachas gegroei het. Dit was ook 
'n fontein daar. Daardie goeters het hulle gerook. Die Hotnots het hom 
tsatsa genoem, en die Hereros het hom weer die 'Drinkplek van die rooi 
os' genoem. Tsa is so ‘kleben’ in Duits, want daar is baie biesies en so".

Vandag is Zachas (Duitse spelling) plaas nr 271, suidoos van Gobabis, teen 
1910 'n baie belangrike kruispunt (vgl. SWA-reeks 1910 Blatt 17 Gobabis); 
daar was in 1910 ook nog 'n “Kl(ein) Zachas” . In TH A** 1111 het ons 
die vraag aangaande die betekenis so saamgevat “Die vraag is klaarblyklik 
nog oop” . Ons meen dat dit in hoofsaak nog geld, hoewel die konsensus 
die naam verbind aan 'n slvmerige watergewas wat klou; baie boeiend is 
die mededeling van mnr Reintann.

[Tsaxas]

ZA1S S 2416 A A

Topografiese reeks 1968 vel 2416 Mariental "Zais".

“Zais” is plaas nr 6, gelee noord van die Naukluftberge en wes van Rem- 
hoogteberg. Op Zais is die name "Bergweide” en “Sonop", lg. aan die 
rivier "Sonop". Aan die hand van soortgelyke gevalle ontstaan die vraag 
of "Sonop" en “Zais" naas hui topografiese ooreenkoms ook 'n taalkun- 
dige verband met mekaar het, bv. dat Zais soos Nama Tses = “dag" (Rust 
1960 DNW 60) kan wees.

[Tsaes]
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4- ZAMNARIB, TSAMNARIB S 2417 BC

DSWA-reeks 1910 Blatt 20 Maltahohe-Rehoboth “Tsamnarib” , groot 
plaas. SWA-reeks 1973 vel 2416 Mariental “Zamnarib-Ost" nr 10, 
“Zamnarib-West” nr 11, plase.

Isaak HS 1977 Tolk Gesprek “Ons se Tsam-| |narib, maar ek weet nie wat 
dit beteken nie” .

Hierdie twee plase, nou volgens Duitse klankwaardes gespel Z-amnarib 
maar vroeer gespel Tsamnarib. le aan die Zamnaribriviertjie, noordwes 
van Mariental en van die Hardapdam en -wildreservaat. Ons glo mnr Isaak 
gee die suigkonsonant korrek aan volgens die plaaslike uitspraak, en dat 
die plaaslike uitspraak die oorlewering reg bewaar het. Die kompleks 
Zamnarib (twee plase) le aan die kompleks HARIBES, alwaar. Ons meen 
die komponente Hari- en -nari- is wisseluitsprake (vgl. 5 D 6 bl. 46 in TH 
A*) van mekaar. Hierdie Hari- is verklaar as 11hari- (met laterale klap) en 
beteken o.a. “harigrass” (TH A** 527), volgens dr Vedder, of “Binsen- 
gras” , volgens mnr Krenz, of 'n vogtige plek, ook volgens Krenz. Met 
Tsam- in die betekenis van “sagte" (Kr.-R. 1969 NW 378), sluit dit die 
beste aan by “Sagte klam- of deurslaggrond”. Ons poneer hierdie ontle- 
ding as ’n moontlike verklaring, en steun daarvoor op ’n 11nari-, met ’n || 
vooraan, soos oorgelewer. Vir 'n alternatiewe verklaring van Tsam- kyk 
TH ** 1111. Bostaande het mnr Krenz FK 1979 Boer gelees en daarby die 
aantekening genraak “ |Am-!narib = Bigamis, auch Nebenmann (-frau)". 
Sy klapklanke is anders as by mnr Isaak.

ZANDFONTEIN kyk + KHEIS(BERG)

[ZANDKRAAL] kyk SARIESAAM

ZARIS S 2518 CB

DSWA-reeks 1912 Blatt 25 Keetmanshoop “Zaris” , en op latere kaarte. 
Arndt H 1977 en drie ander Khoekhoen van Koes Gesprek “Tsari is mos 

’n velkombers” .

Ons meen hier is weer 'n interessante geval. In die graadvierkante 
2518/2519 (SWA-reeks 1968 vel 2518 Koes) is daar verskillende panne, die 
grootste is uitkennend en karakteristiek genoem “Grootpan” . Die noorde- 
like punt van die pan was 'n belangrike rus- en kruisplek langs die vroeere 
trekpaaie. Die omgewing het die naam Daberas gedra. n Hele kompleks 
plase het nog die naam Daberas met 'n onderskeidende toevoeging (D.- 
Pforte, D-Ost, Dorn-D., Gross-D. ens.) Deur “Grootpan” loop van noord
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na suid die grenslyn tussen twee plase, “Klein Daberas” nr 19 aan die oos- 
telike helfte van die Grootpan, en ons “Zaris” nr 20 aan die westelike 
kant. Die Z- in Zaris het hier sy Duitse klankwaarde. Tsari- (die fem. sing, 
-s spesifiseer hier weer die bron) is in Nama ’n velkombers, hoor ons; in 
Bergdama is dit 'n diervel wat as skild gebruik word, vgl. Kr.-R. 1969 NW 
380. Die Nama se gewoonlik khosi-kho-b, letterlik dan “skildvel” , Kr.-R. 
240. Die toepassing van tsari- as pleknaam berus op daardie pan. Hy het 
die vorm van 'n afgeslagte en oopgevlekte vel, bv. beesvel (waaruit kom- 
berse of skilde gevaardig kan word). Die plaas het dan sy naam van die 
opvallende vorm van die opmerklike pan gekry, m.a.w. die pan se Khoe
khoense naam was Tsaris, en by onderverdeling van Klein Daberas het die 
pan se naam oorgegaan op die nuwe plaas aan die westelike helfte van die 
pan.

ZOEKAMMA, ZOOKAMMA K 3325 DB

Aktekantoor by registrasie Nanaga in 1827 per Skead CJ 1978 “SW. 
[d.w.s. grensend aan die suidwestelike hoek] toward the farm Zout- 
kamma”.

Topo-kadastrale reeks 1969 vel 3324 Port Elizabeth “Zoekamma”, plaas nr 
Alx. Q. 3-18. ook “Zookamma” op S.A.-reeks 1972 vel 3325 DB Col
chester.

Ons vind die naam nie op die beskikbare ouer kaarte terug nie, hoewel dit 
self oud moet wees, nl. voor 1827 (Aktekantoor). Die tweede lid -kamma 
is ongetwyfeld soos Nama ||gam- vir water, en soos Ou-Kaaps vir water of 
waterhoudende verbande soos rivier, vlei, fontein. Die plaas le oos van die 
Sondagsrivier, waar hy in die oseaan uitwater, na aan die kus, in die om- 
gewing van rivier- en seewaters. Die eerste lid kan ons nie met sekerheid 
verklaar nie. Ons kan klankassosiatiewe suggesties maak, maar dan dra 
hulle nie meer gewig as wat ’n wenk kan dra nie. So kan vir Zoe- gedink 
word aan Nama tsu = “iibel, lastig...” (Kr.-R. 1969 NW 386), vir “Slegte/ 
lastige' fontein, vlei, moeras, spruit, rivier” ens. Of ons kan dink aan su- = 
“der Topf” (Kr.-R. 352), vir “Potfontein” , bv. waar die potte gemaak 
word/gebreek is. 'n Verband met sout is op grond van taalkundige ooreen- 
komste nie geloofbaar te maak nie, sodat “Zoutkamma” wel ’n volks- 
etimologjese aanpassing sa> wees wat daar in die ou Aktekantoor gemaak is. 
Gelet op die geskiedkundige feite dat hier vroeer baie Boesmans was (daar 
is bv. Boesmansrivier en Sapkamma), en dat die ou optekenings vir Boes
mans “Soa-” was, kan Zoe-/Zookamma miskien ook gedui word as “Boes- 
manswater” . Voldoende aanknopings ontbreek nog in al hierdie voorstelle.
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+ ZONNEKWA K 2917 CD

Engelbrecht WD 1978 Boer Vraelys per Burger CR Skoolhoof “Dit is ’n 
verafrikaanste Hottentotnaam. Sonne (of sohne) beteken sand, kwa (of 
tjwa) beteken laagte, m.a.w. Sandlaagte. Geoloe meen dat die Kwa dui- 
sende jare gelede ’n rivier was” .

Die verklaring van Zonnekwa as Sandlaagte is een van drie wat vroeer aan 
ons voorgehou is en wat in TH A** 1112-1113 bespreek is. Nou kry ons 
van die eienaar van Zonnekwa B dieselfde verklaring. Reeds in TH A** 
het ons aangedui dat die tweede lid van die naam nl. -kwa, soos Nama 
!goa- = laagte, holte, insinking, dal, kan wees. Die eerste lid, Zonne-, 
moet dan, volgens ons segsliede De Waal en Engelbrecht wat die omge- 
wing ken, “sand” beteken. Topografies sluit die verklaring met mnr Engel
brecht se opmerking dat die laagte ’n ou rivierbedding is. Sand is in Nama 
11kae- [11 khae-] (Rust 1960 DNW 51) wat taalkundig nie met Zonne-in ver
band gebring kan word nie. Alexander JE 1S36 EDIA 1 297 praat van 
“ ...Chuntop, or sand path...” , ’n plek in Suidwes-Afrika. Chuntop is Alex
ander se spelling van TSONDAB, vgl. TH A** 1061. Indien die lid 
-top van Chuntop soos Nama daob = pad, "path" by Alexander, is, soos 
ons meen, dan is Chun- (Tson-) “sand”. Die woord is miskien soos Nama 
tsun(i)- = “Sanddune” (Rust 51), dus met wisseling van -o- en -u-. In die 
lig hiervan kan die verklaring van Tsondab ook miskien heroorweging ver- 
dien.

[ZOUT KLOOF] kyk KOEDOMA 

ZUNEY K 3326 CA

Afdelingskaart 1890 Alexandria “Zuney” , en op ander kaarte.

Skead CJ 1979 Brief “Zuney, one of the bestknown farming areas in Alex
andria district, a long valley running roughly east to west with the 
Graafwater Valley running south towards the sea on a very level plain. 
Zuney is about 18 km west of Alexandria town. I found no Xhosa 
person who could give any Xhosa significance to the word Zuney as 
such. Nor can any white person offer a sensible meaning. Mr V.K. Fick 
of Glenshaw farm said that one explanation heard there is that the 
narrow depth of the valley inhibits distant views to anyone in the valley, 
hence ‘Sien-nie’ or ‘Zien-nie’ being corrupted to Zuney. This is merely 
given for recording purposes...” Die Xhosanaam van Zuney, so deel 
mnr Skead mee, is Elantywentywe. “Meaning: ‘Much water, or marshy’, 
says Pahl. There are marshes and flood areas in the south at Graafwa
ter” .
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Dit lyk seker dat Zuney Khoekhoens is, maar oor sy betekenis is ons vol- 
kome oningelig. Die naam is blykbaar oud. Plekname uit die omgewing 
gee ook geen redelike aanknopingspunte nie. Wat nou oorbly, is klankas- 
sosiatiewe moontlikhede waaraan ons nie wil meedoen nie.

ZUNGAH K 3324 DB (kyk ook SONGA(RIVIER), KWAZUNGA) (vir 
sover dit op die rivier toegepas is, ou naam van boloop van Swartkopsri- 
vier)

Afdelingskaart 1890 Uitenhage "Zungah", plaas nr Uit. Q. 15-8. 
Survey 1964 “Songa River. Name of long standing for river 15 miles [24 

km] west north west of Uitenhage".

PNK besluit om te spel “kwa-Zunga”, en as sodanig is die Swartkopsrivier 
ook aangedui tot aan sy vereniging met die Elandsrivier op die Topogra
fiese reeks 1973 vel 3324 Port Elizabeth en op die betrokke kaarte op skaal 
1:50 000. Die rivier kry nou ’n prefiks vir lokaliteit uit Xhosa, die kwa, 
blykbaar omdat dit as naam uit Xhosa opgevat word. Die riviernaam kwa- 
Zunga sluit duidelik aan by die plaasnaam Zungah, soos op die Afdelings
kaart 1890 aangegee, ’n plaas wat later onderverdeel is in (die ou) Zungah, 
en suid daarvan, Zungah No. 2, soos op die ooreenstemmende Topo-ka- 
dastrale kaart 1969 ingeskryf is, gelee weerskante van die Swartkopsrivier, 
aan sy boloop, nou die rivier kwa-Zunga. Om dit eenvoudiger te stel: 
Swartkopsrivier se naam is van sy oorsprong af tot aan sy samevloeiing met 
die Elandsrivier verander tot kwa-Zunga, met ’n prefiks uit Xhosa. Kwa- 
Zunga kry sy naam van die ou plaas Zungah waar hy sy oorsprong het. 
Maar die naam is tog Khoekhoens.

Ander spellings vir die plek Zungah is kartografies vasgestel as “Tcum- 
mumqua" en “T’numqua” . Hierdie name is met voorbehoude bespreek in 
TH A** 822-3 n.a.v. eerw. Pettman se pogings. Daar is hulle beskou as 
bergpieke, o.a. vir die huidige Cockscomb, Craggy Mt. en Four Sisters 
(vgl. ook Skead CJ 1973 Gazetteer 37), almal in die Groot Winterhoek- 
berge en in die onmiddellike omgewing van Zungah waarmee hulle ’n geo- 
grafiese eenheid vorm en waar party soos Cockscomb self ook plaasname 
geword het.

Die Swartkopsrivier het sy oorsprong presies op die plaas Zungah. Die 
benedeloop van Swartkopsrivier het 'n Khoekhoense naam GOUW, bete- 
kenende “Melkboomrivier” , op gesag van die noukeurige beriggewer 
Gordon 1778, kyk TH A* 465. Nou merk ons dat die boloop van die 
Swartkopsrivier, d.w.s. van sy oorsprong af tot waar hy die Elandsrivier 
net wes van Uitenhage ontvang, ’n nuwe naam kry, kwa-Zunga, afkomstig 
van die plaas Zungah. Swartkopsrivier sal tog sy naam verkry het van 'n 
kop wat swarterig vertoon het, en dan wei na ’n kop hier in die Groot
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Winterhoekberge waar hy sy begin het. Sy begin is op en by die plaas 
Zungah, en sy naam is op ou kaarte hier eksplisiet die “Zwart/Swartkopsri- 
vier” . Mens vermoed 'n verband tussen Zungah en Swartkop/Swartkopsri- 
vier. “Swart” is in Ou-Kaaps t'nu, in Nama =t=nu. Die Zun- van die naam 
Zungah moet hiermee ooreenstem indien Swartkop 'n vertaling is van 
Zungah, en die -gah moet klop met “kop” of “piek", maar uit ons voor- 
raad kan ons dit nog nie oortuigend waar maak nie. Ons vat saam: Die 
Swartkopsrivier het sy naam tog van 'n kop wat swart vertoon. Die Swart - 
kopsrivier het sy oorsprong in die Winterhoekberge, en die swart kop sal 
wel daar wees. Die naam van die plaas waar die Swartkopsrivier begin, is 
die Zungah. Die geografiese verband tussen die Khoekhoense Zungah en 
die Afrikaanse Swartkopsrivier is onloenbaar. Dit gee "n naampaar. By 
naampare vir ou plekke is die Afrikaanse (of Engelse) naam gewoonlik 'n 
vertaling van die ou inlandse naam. In die geval van Zungah en 
Swartkopsrivier kan ons dit nie uit Nama of uit Ou-Kaaps bewys nie, maar 
reken met die moontlikheid dat dit desnieteenstaande nie uitgesluit is dat 
Swartkopsrivier ’n vertaling uit Zungah is nie.

ZUNIS S 1917 DC

Xaregeb E 1977 en ses ander Khoekhoen van Grootfontein Gesprek “Dit 
is Tsunis. Dit sal moeilikheid meebring, tsuni” .

Zunis is plaas nr 149, suidoos van Otavi, distrik Grootfontein. Die segs- 
liede verbind die grondwoord met Nama tsu- = "das Ubel. die Miihsal, die 
Beschwerde" (Kr.-R. 1969 NW 386), liewers as met tsu- = “Schmerz, 
Qual, Pein” (Kr.-R. 388). Die lid -ni- sal wel wees soos ni waarmee die 
toekomende tyd aangedui word, die “sal" in die verklaring wat ons segs- 
man gegee het. Die -s van die fern. sing, sal hier die plek aandui.

[ZWART DUINEN] kyk NOOP
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VAN RIEBEECK J: “Memorien en instruction" 1657-1699. Suid 

Afrikaanse Argiefstukke Deel 1:28-48 1966 
VAN RIEBEECK JA kyk BOSMAN DB & THOM MB 
VAN TONDER 1: Geel en Brum. Kaapstad 1952 
VAN VREEDEN BF: “Aantekeninge oor plekname". TVV 23(3): 14-17 

Jul. 1966
VAN VREEDEN BF: “Aantekeninge oor plekname” , TVV 26( 1): 15-20 

Ja. 1970
VAN VREEDEN BF: "Aantekeninge oor plekname” . TVV 26(3-4):42-47 

Ag.-N. 1970
VAN VREEDEN BF: “Die bydrae van die Basterbevolkingsgroep tot die 

naamgewing van Boesmanland en Gordonia” . TVV 21 (3): 1-12 Jul. 1965 
VAN VREEDEN BF: “Die Khoisan naamgewing in Griekwaland-Wes”, 

TVV 21(4): 12-32 O. 1965
VAN VREEDEN BF: “Douglas — een plek maar baie name”, TVV 

25(1):9-14 Ja. 1969
VAN VREEDEN BF: “Etiologiese verhale en plekname", TVV 24(2):3-8 

Ap. 1968
VAN VREEDEN BF: “Interessante plekname langs die Oranjerivier” . 

TVV 14(4):26-29 M. 1958
VAN VREEDEN BF: Oorsprong en geskiedenis van plekname in Noord- 

Kaapland en aangrensende gebiede. (Ongepubliseerde proefskrif vir die 
graad Ph. D aan die Universiteit Witwatersrand). 1961 

VAN VREEDEN BF: “Plekname in Noord-Kaapland — op die spoor van 
James Backhouse", TVV 10(4): 10-22 M. 1954 ;

VAN VREEDEN BF: “Volksetimologie in plaasname”, TVV 16(1): 1-5 Ja. 
1960

VAN WARMELO NJ: Anthropology of Southern Africa in periodicals to 
1950. Johannesburg 1977

VAN WARMELO NJ: Notes on the Kaokoveld. Pretoria 1962 
VAN ZYL DH: 7; Griekwa-“letsigeif’. Kaapstad 1947 
VAN ZIJL N: Schweizer-Reneke en o.a. Korunas. Schweizer-Reneke s.j. 
VEDDER H: “Bedeutung der Stammes- und Ortsnamen in Stidwest- 

afrika” . Journaal van die Suidwes-Afrikaanse Wetenskaplike Vereniging 
4:11-28 1928-1929

VEDDER H: Die voorgeskiedenis van Suidwes-Afrika. Windhoek 1937 
VEDDER H: Das alte Siidwestafrika Berlyn 1934 
VEDDER H: Kurze Geschichten aus einem langen Leben. Barmen 1958 
VEDDER H: “Ortsnamen in Sudwestafrika” . Afrikanischer Heimatka- 

lender 55-62 1940
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VEDDER H: “Ortsnamen und andere Namen aus Siidwest Afrika, aus 
den Sprachen der Eingeborenen iibersetzt und erlautert". Quellen zur 
Geschichte von S. W.A., Band 2, 161-182 

VEDDER H: Quellen zur Geschichte von Siidwestafrika. 30 dele. (Onge- 
publiseerde getikte uittreksels en aantekeninge)

VEDDER H: Zur Vorgeschichte der Eingeborenen Volkerschaften von 
S. W.A. Spesiale Publikasie no. 3 van die S.W.A. Wetenskaplike Vereni- 
ging. Windhoek 1965

VENTER PJ: Geskiedenis van N.G. Kerk, Upington. Upington 1943 
V1CTOR1N JF: Travels in the Cape, the years 1853-1855. Kaapstad 1968 
VISSER JL: "Journael van het in land gaen om te ruijlen" 1676. VC 

7:335-340 (Manuskrip in Kaapse Argief)
VON FRANCOIS C: “Stamname: verspreiding in SWA uit kaarte van C 

von Francois”
VON MOLTKE J: "Die Oorlams-Hottentotte en Afrikaans". SWA-Jaar- 

boek:35-43 1976
VON WIELLIGH GR: Jakob Platjie. Pretoria 1961
VON WINKELMANN F kyk GODEE MOLSBERGEN: Reizen...
WAGENAER Z: “Memorien en instruction 1657-1699: Memorie aan C.

Qualbergen" 1666. Suid-Afrikaanse Argiefstukke 1:69-89 1966 
WANDRES C: "Siidwestafrikanische Orts- und Familienamen der Einge

borenen", Liideritzbuchter Zeitung (Zweites Blatt) 16:248 0.27.1928 
WANGEMANN HT: Geschichte der Berliner Missionsgesellschaft 2:1, Die 

Berliner Mission im Koranna-Lande. Berlyn 1873 
WATT JM & BREYER-BRANDWIJK MG: The medicinal and poisonous 

plants o f Southern Africa. Edinburgh 1932 
WIKAR HJ kyk MOSSOP EE
WITBOOI H: Die dagboek van Hendrik Witbooi 1884-1905, VRV 9. 

Kaapstad 1929
WULFING W: Dich ruft Siidwest\ Leipzig 1930
WURAS CF: ‘‘An account of the Korana". Bantu Studies 3:287-296 1927- 

1929
ZABEEH F: What is in a namel Den Haag 1968 
ZABY A: “Eine Nama-Schriftsprache?” Nuusbrief van die S.W.A. Weten

skaplike Vereniging Ag.-S. 1974
ZABY A: “Ortsnamen aus dem Damaraland” in Namibiana 1(1).
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Lys van kaarte
Hier word alleen die belangrikste kaarte of reekse genoem wat gebruik 

is. In die geval van ander kaarte word die nodige gese daar waar hulle aan- 
gehaal word.

Die belangstellende sal 'n baie goeie algemene oorsig van ons kaartmate- 
riaal vind in twee bydraes van prof. Vernon S. Forbes: “Some early maps 
of South Africa, 1595 - 1795“ in Tydskrif vir Aardrykskunde 5 2(6) Apr. 
1965 pp. 9-20, en uitvoeriger in SESA 1971 3 107-114 onder die hoof “Car
tography” .

Gepubliseerde reisbeskrywings bevat in die reel ook landkaarte waar.op 
die toere gemerk is. Dit is onnodig geag om al daardie kaarte in ons lys op 
te neem, maar die wat ons heelwat gebruik het, is wel hieronder genoem.

By die inskrywings is voldoende gegee om die kaarte maklik vindbaar te 
maak. Waar dit kon, het ons die stelsel toegepas wat by die inskrywings 
onder Bibliografie gevolg is.
AFDELINGSKAART VAN/DI VISIONAL MAP OF... (naam van distrik). 

vervaardig in die Surveyor General’s Office, Kaapstad, meeste in 1890 
of 1891. Die datum word telkens genoem waar van so 'n kaart gebruik 
gemaak is. Hierby is ingelyf die gegewens wat vervat is in die ongeveer 
14 velle van die Surveyor-General’s property index map... (1884-1889). 

ALEXANDER JE: Map to illustrate Capt. Alexander’s route in South 
Africa. 1838. (Bylae tot sy boek, kyk Bibliografie)

ANDERSSON CJ: Map of Damara and Great Namaqualand... (kyk onder 
GALTON F)

ANON: Special Commission to Damara Land and Great Namaqua Lapd 
1876... Kaapstad s.j. [Palgrave se Kommissie]

BACKHOUSE J: kyk WYLD J
BAINES T: Baines’s Explorations in South West Africa... Sheet 1: “From 

Walvisch Bay to T h ounceShee t 2: “From Thounce to the Victoria 
Falls...”. (Kaarte by sy boek, kyk Bibliografie)

BAINES T: A Map of the Gold Fields o f South Eastern Africa ... issued 
under the supervision of Henry Hall. Port Elizabeth. 1876 

BARROW J: General Chart of the Colony of the Cape of Good’ Hope, 
constructed from...observations ... in travelling in the Years 1797 & 1798 
(opgeneem in sy boek). (Kyk Bibliografie)

BERGHAUS H: Das Copland nebst den Siid-Afrikanischen Freistaaten und 
dem Gebiet der Kaffern & Hottentotten. Zuerst entworfen ... 1841. Neue 
Bearbeitung 1855. Stieler’s Hand-Atlas. Nr. 45 

BEUTLER AF: kyk WENTZEL CD
BRINK CF: Caart van een Zuidelijke gedeelte van Africa...geformeert door 

den Landmeter ten Brink, op den Landtogt gedaan...in den Jaar 1761. 
(Opgeneem in Koeman, kyk aldaar)
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BURCHELL WJ: A Map of the extratropical part of Southern Africa...
London. 1822. (By sy boek, kyk Bibliografie)

CHASE JC: Cape of Good Hope, with the Eastern Province of Albany & 
Natal, compiled from the latest authorities, particularly from drawings of 
J.C. Chase, esq., by Mr. J.S. Christophers. 1843. (Bylae tot sy boek, 
kyk Bibliografie)

CLOETE P: Caart van een gedeelte der zuijdelijke Oever van Africa, be- 
hoord tot het Journaal gehouden op den Land Togt gedaan door den 
Heer Van Swellengrebel, in 1776...door den Landmeter Cloete. (Opge- 
neem in Koeman, kyk aldaar)

DE LA CAILLE NL: Carte du Cap de Bonne Esperance et de ses Environs 
(1751), afgedruk o.a. in sy Journal historique, Parys 1763, 1776 

DEUTSCH-SUDWESTAFRIKA-REEKS. Vorldufige Ausgabe. 1:400 000. 
Bearbeitet in der Topographischen Abteilung der Landesaufnahme. 
Berlin, ’n Stel van 30 velle, elkeen genoem 'Blatt” , met nommer en 
naam van hoofplaas, op verskillende datums tussen 1910 en 1912. wat 
by aanhaling telkens aangegee word.

DIVISIONAL MAP OF... kyk onder AFDELINGSKAART VAN... 
DREGE IF: Karte von Slid-Africa, nach I. Arrowsmith’s new Map from 

the Cape of good Hope 1834 entworfen von I.F. Drege. Regensburg. 
1848

DSWA-REEKS: kyk onder DEUTSCH-SUDWESTAFRIKA-REEKS 
FORSTER DIR: Carte von der siidlichen Seite von Africa..., entworfen 

nach le Variant's und D. Sparmann's Carten, verbessert und vermehrt 
von D.l.R. Forster aus handschriftlichen Carten und nie gebrauchten 
Hiilfsmitteln. Niirnberg. 1797

FREDERICI JC: Caart van de Zuijdelijke Kusten van Africa..., exact op- 
genoemen...door den Luit. van de Artilerie J.C. Frederici, in den Jaare 
1789 & 1790... (Opgeneem in Koeman, kyk aldaar)

GALTON F: Map of Damara and Great Namaqualand and the adjacent 
countries beyond Lake Ngami, as explored and surveyed by Messrs. 
Galton c& Andersson. Scale 52 geogr. miles = 1 inch. Hurst and Black
ett, 1856. (Reisroetes van 1851 en 1853). (Kyk Bibliografie) 

GENERAL STAFF. SOUTHAMPTON (GEOGRAPHICAL SECTION 
OF THE): Cape Colony Reconnaissance Series (1907-14). skaal 1:250 
000. 32 velle wat Noordwes-Kaap dek. Vir gebruik van die “War 
Office” .

GORDON RJ: Map of the Cape. Fotokopie van Gordon se kaart nr 3, 
waarvan daar ’n fotokopie is in die Cory-biblioteek, Rhodes-Univer- 
siteit, Grahamstad, in 12 seksies van 151/2" x 7” , onder die titel 
soos hierbo aangehaal. Prof. Forbes VS het in 1948 dele oorgeteken, 
vgl. o.a. sy Pioneer Travels kaart nr 21 (kyk Bibliografie) 

GRUNDEMANN R: Allgemeine Missions-atlas, nach Originalquellen

786



bearbeitet. Erste Abtheilung: Afrika, Lieferung II. Gotha: Justus Per
thes. 1867. Skaal 1:3 000 000

HAHN Th: Original map of Great Namaqualand and Damaraland, com
piled from his own observations and surveys by Th Hahn P.D. Scale 
1:742 016. Lithographed Sur. Gen. Office & Printed by Saul Solomon & 
Co., Cape Town. [Geteken: Theoph. Hahn October 1879.]

HALL Henry: Ethnological South Africa, compiled from all the available 
official authorities ... by Henry Hall. Engraved and printed by J.A. 
Crew. Cape Town. s.j.

HALL H: Map of the Eastern Frontier of the Cape Colony, compiled by 
Henry Hall...from Military and other surveys. London 1856

HARTMANN G: Dr. George Hartmann: Karte des nordlichen Teiles von 
Deutsch-Sudwest-Afrika, von der Kiiste bis zum 19° ostlicher Lange und 
vom 17. bis 21° siidlicher Breite. 6 Blatt im Masstabe 1:300 000... Bear
beitet auf Grund der Originalaufnahmen von Dr. Georg Hartmann unter 
Hinzufiigung des durch die Kolonialabteilung des Auswdrtigen Amtes zur 
Verfiigung gestellten unveroffentlichten Materiales des Kaiserlichen Gou- 
vernements von Deutsch-Sudwest-Afrika sowie einiger anderer Routenauf- 
nahmen. Berlin. 1903/1904

HOP H: kyk BRINK CF
JOHNSTON TB: South Africa, Scale 1:3 817 440, 25 miles to an inch. 

[Aantekening daarop] "Based on inland Railway railheads shown. Map 
was drawn about 1880. H R. Moffat. Feby. 1873” . [Uit] Keith John
ston's General Atlas.

KIEPERT R: Hauptmann C. von Francois' Routen im deutsch-britischen 
Grenzgebiete in Siidwest-Afrika 1890-1892...zusammengestellt von Rich
ard Kiepert. Massstab 1:2 000 000. Berlin. 1893

KOEHLER O: A study of... (verskillende gebiede, telkens met kaart(e), 
kyk Bibliografie)

KOEMAN, C: Tabulae geographicae quibus Colonia Bonae Spei antiqua 
depingitur. N.V. Hbllandsch-Afrikaansche Uitgevers Maatschappij 
Voorheen Jacques Dusseau & Co. Kaapstad — Amsterdam — Pretoria. 
1952

[LATROBE Cl]: The Southern Division of the Cape of Good Hope 
Colony. London. 1821. (Kaart by die Journal van Latrobe, kyk Biblio
grafie)

LEISTE CH: Caart van de Zuijd Kust van Africa, opgenomen door den 
Landmeter Leisten in 1779 ... diend tot't Journaal van den Landtogt 
gedaan door den Gouverneur van Plettenberg in 1778... (Opgeneem in 
Koeman, kyk aldaar)

LICHTENSTEIN H: Kaart van het Europeesch gebied aan de Kaap de 
Goede Hoop...Dordrecht. S.j.-(Opgeneem in Koeman, kyk aldaar)
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[LICHTENSTEIN MHC]: Karte vom Siid-Ende Afrika’s und vom Cap-Co- 
lonie-Lande, nach Barrow. Lichtenstein. Campbell. Burchell, Latrobe 
u.a.. zu C. Ritter's Erdkunde..., nebst einem Plane der Halbinsel des 
'Vorgebirges der guten Hoffnung. nach einer Handzeichnung von J. Jencs 
.(?), mitgetheilt von Prof. Lichtenstein. S.j.

LONDON MISSIONARY SOCIETIES: Map of South Africa, with the 
Stations of several of the Missionaries. 1813[?]

MOFFAT R (Jr.): Plan of a portion of the Kai “Gariep or Great Orange 
River, constructed from observations made during a journey from Little 
Namaqualand to Kuruman in Oct. 1856 ... [Nie gedruk nie]

MORITZ Ed: Die altesten Reisen in Siidwest-Afrika. zusammengestellt von 
Prof. Dr. Ed. Moritz. Skaal 1:5 000 000. Bylae by sy Mitteilungen. (Kyk 
Bibliografie by Band 1928)

—: Karte zur iibersicht tiber die Reisen Rheinischer Missionare 1842-46. 
Skaal 1:3 000 000. (Kyk Bibliografie by Band 1928).

PALGRAVE WC: Rough Sketch Map... [vir gebruik deur die Spesiale 
Kommissie], [ 1876?]

PATERSON W: A Map of the Southern Extremity o f Africa, adapted to 
Lt. Paterson's Travels. 1789. (Bylae by sy boek, kyk Bibliografie)

RECONNAISSANCE SERIES: kyk onder GENERAL STAFF...
RICHTER W: Charte des Rheinischen Missionsgebietes in Sud-Afrika. ent- 

worfen von Dr. Richter. [“Erste deutsche Karte von Siidwestafrika, 
1845"]. Oordruk by MORITZ Ed: Mitteilungen Band 1928. (Kyk Biblio
grafie)

SCHINZ H: Deutsch-Siidwest Afrika. entworfen nach den Karten von Th. 
Hahn. Juta. und eigenen Forschungsresultaten, met reisroete 1884-1887 
daarop aangedui. Skaal 1:2 534 400. (Bylae tot sy boek, kyk Bibliogra
fie)

SA-REEKS, ook SUID-AFRIKA REEKS: skaal 1:50 000, geteken deur 
Opmeting, gedruk deur die Staatsdrukker, Pretoria, in velle van 15 
breedtegr. en 15 lengtegr. elk.

SCHULTZE L: Skizze des Namalandes. der siidlichen Kalahari und des 
Kaplandes. Skaal 1:2 500 000. (Bylae by sy boek, kyk Bibliografie)

SENSUSKAART 1891: die Afdelingskaart van Namakwaland word so 
aangedui.

SPARRMAN A: Mappa geographica Promontorii Bonae Spei... delineavit 
A0 1779, edidit Andreas Sparrman. (Bylae-by sy boek, kyk Bibliogra
fie)

SPRIGADE P & MOISEL M: Kriegskarte von Deutsch-Siidwestafrika, 
bearbeitet von P. Sprigade u. M. Moisei. Massstab 1:800 000. Dietrich 
Reimer (Ernst Vohsen). Berlin. 1903/1904. Blaaie: Zesfontein; Andara,
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insluitende Linjanti; Owambo; Otawi; Windhoek; Rehoboth; Keetmans
hoop; Warmbad.

SPRIGADE Paul & MOISEL Max: Siidwestafrika. Bearbeitet von Paul 
Sprigade und Max Moisei. 2te verbesserte und vermehrte Auflage 1912. 
Massstab 1:2 000 000. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Berlin.

SUIDWES-AFRIKA-REEKS: Op die skaal 1:250 000 het velle (ook vol- 
gens Ruitsones gemerk) verskyn wat in hipsometriese tinte deur Opme
ting voorberei is en deur die Staatsdrukker te Pretoria uitgegee is, op 
verskillende datums per vel, wat telkens genoem word waar aanhalings 
gemaak word.

Surveyor-General's map of Cape of Good Hope, 1895, in vier velle, skaal 
1:800 000, waarvan die noordwestelike vel deur ons aangehaal is as 
VEILLET (kyk daar)

SWA-reeks: kyk SUIDWES-AFRIKA-REEKS
SWELLENGREBEL H (die jonge): kyk CLOETE P
THOMPSON G: A map of Southern Africa, compiled and corrected from 

the latest surveys, by George Thompson. Published Feb. 1827. London. 
(Bylae by sy boek, kyk Bibliografie)

TOPOGRAFIESE REEKS: 'n Reeks wat die topografie in hipsometriese 
tinte uitbring. Origens soos by TOPO-KADASTRALE REEKS vir 
skaal, velgrootte e.d.m.

TOPO-KADASTRALE REEKS: 'n Reeks op skaal 1:250 000, in velle 
met graadvierkant gemerk en na 'n hoofplek genoem as kennaam, velle 
elk 1° x 2° , saamgestel deur Opmeting (vroeer genoem Driehoeksme- 
ting), gedruk deur die Staatsdrukker. Pretoria. By aanhaling word die 
jaar van uitgawe telkens gegee. Vir die geskiedenis en beplanning kyk 
Forbes in “Cartography”, hierbo genoem.

TIRION I: Kaart van het Zuidelikste gedeelte van Afrika of het land der 
Hottentotten. Te Amsterdam. S.j.

VALENTYN F: Nieuwe Kaart van Caap der Goede Hoop in sy boek van 
1726. (Kyk Bibliografie)

VAN PLETTENBERG J: kyk LEISTE CH
VEILLET [die naam van die skenker, Vader Veillet van Pella, van ’n on- 

volledig gekopieerde kaart. Die samesteller het gebruik gemaak, sonder 
veel twyfel, van die afdelingskaarte van 1890 en 1891. Hierdie kaart 
dateer uit die tyd van, se 1895 of daaromtrent. Dit is 'n handige same- 
vatting van plekname gelee tussen 2616 — 2623, en hiervandaan suid- 
waarts tussen 3016 — 3023. Ons haal dit aan as “Veillet, kaart” . Heel 
onlangs eers is dit geidentifiseer as ’n vel van die Surveyor-General’s 
map (kyk aldaar), maar dit was toe te laat om die aanhalings anders aan 
te gee as onder Veillet; anders sou daar ’n verwarrende dubbelheid ont- 
staan het.]
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VON FRANCOIS C: Karte des siidlichen Theiles von Deutsch-Siidwest- 
afrika zwischen Gibeon-Rietfontein und Warmbad. Nach den originalkar- 
ten des Herrn Major C. von Francois. Berlin. S.j.

VON FRANCOIS H: [Kaart in] Nama und Damara. Magdeburg. S.j.
VOORMAN PH: Generate Kaart van de Colonie Kaap de goede Hoop in 

Zuijd Afrika... 1805. [Gee die reis van PJ Triiter in 1801-02, net in ms.]
WACKERNAGEL H: Karte des Herero= (Damara=) und Namaqua= 

Landes an der Westkiiste Stid-Afrika's, nach den im Besitze der Rhein. 
Missionsgesellschaft befindlichen Original-Aufnahmen, entworfen von 
H.W.A. Wackernagel. Massstab 1:3 000 000. Verlag R.L. Friderichs in 
Elberfeld. [1884]

WANGEMANN HT: Geographisch-Geschichtliche Ubersichtskarte liber die 
Evangelische Missionsarbeit in Sud-Afrika. Massstab 1:3 250 000. Berlin. 
1881

WENTZEL CD: Korte Schets van de marsch, gehouden op de Togt in den 
Jaare 1752...gedaan en geteekent door C.D. Wentzel. (Opgeneem in 
Koeman, kyk aldaar)

—: Caart van den Zuijdelijken uijthoek van Africa. (Dieselfde tog as voor- 
gaande, net uitvoeriger en verbeter, opgeneem in Koeman, kyk aldaar).

WYLD J: South Africa. London. 1844. (Kaart by die reise van Back
house, kyk Bibliografie)
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Register
Slegs die bladsy waarop die naam bespreek word, word hier aangedui. A 
beteken dat die naam in Toponymica Hottentotica A* (A-G) behandel is, 
of in Toponymica Hottentotica A** (H-Z), en B, in Toponymica Hottento
tica B (A-Z).

Aais A 152
Aakaap, Aakaap, Aa'tkaap A 153
Aams A 154
Aantup A 155
Aapsekloof B 149
Aas A 155, B 149
Aascoe A 155, B 149
Ab A 155
Aba(a)ti A 156
Ababes(rivier) B 150
Ababis, Awabis A 156
Abachab (Abaxabf A 156
Abachaus A 157
Abachorabeb A 157
Abadobesep A 157
Abagowa B 150
Abaharas B 150
Abahomi B 150
Abahub B 150
Abakhois A 157
Abakorabis, Awahorabis A 158
Abansuip B 151
Abaqua B 151
Abaragagams A 158
Abascvap, Abbakwap B 152
Abashouab A 159
Abbabis A 159, B 153
Abbaheigas(kop) B 154
Abbasas A 160
A bbevlak te , A bbe(vlak), A bbe(vlack) 

A 161
Abeb A 161 
Abeam, Abiam B 154 
Abeep B 156 
Abees A 161 
Abegab A 161 
Abenab A 162, B 156 
Abiekwas A 162
Abiekwas(aar), Abiquas(aar) A 162
Abna A 163
Abochaibis A 164
Abohumi A 164
Aboib A 164

Abuchabis A 165, B 156 
Achab A 165. 166 
Achais A 166 
Achamis, Agamis A 166 
Achamis, Axamis B 157 
Achanib, Achenib A 167 
Achaub A 168 
Acheneis A 172 
Achoam B 157 
Adaap B 157 
Adamab B 158
Addo(bos, -drif, - Heights, ens.) A 168 
Aemab B 158 
Aeos, Aios A 170 
Aexaaub B 158 
Aga A 170 
Agabees A 171 
Agakoe A 171 
Agamis A 166 
Agarichas A 172 
Agenys(berge) A 172 
Aggeneis, Aggeneys, Acheneis A 172. 173, 

B 159
Agomeb, Agomes B 159
Aheb A 173
Aiab A 173
Aiais A 174
Aiams A 174
Aianxas B 160
Aichaab, Aichagab A 175
Aichab(rivier) A 175
Aichaeibis A 75
Aichatsaub B 160
Aieams A 175
Aigamas B 160
Aigams A 176
Aigumabhaos A 177
Aikanes B 162
Aikhoas, Aekhoas A 177
Aimab A 178
Aimabhommi B 162
Aimabs(poort) B 162
Aimahaos, Aimasbank B 163
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Airob A 178
Ais. Aes B 163
Ais B 164
Aisib A 179
Aitsas A 180
Akam A 180. 181
Alt-Haribes A 181
Alys B 164
Amabau A 181
Amabiep B 165
Amada(o)b A 182
Amagab A 182
Amahaos B 165
Amam A 182
Amas A 182, 183, B 166
Amasib B 166
Amdaos A 183
Ameib A 183, 184
Amgamros A 184
Amgantes B 167
Amhub A 185
Amias B 167
Amiaub A 186
Amichab(berg). -(pan) B 168
Amikoob A 186
Aminuis A 187
Amkams A 187
Amkarub A 188
Amkhus A 188
Amkous A 189
Ammams A 189
Amros B 168
Amsas B 168
Ams(poort) A 189
Amub B 169
Anabeb, Anabib A 189
Anabes A 190
Anabis (Anabisgeis. Anabiskaris) A 190
Ana(boom) A 190
Anachab, Anagab A 190
Anaheib A 191
Ana(wood) A 191
Anchaub A 191
Andaos A 191
Andis B 169
Anegas A 192
Aneib A 192
Anenous A 192
Angois B 169
Anias A 193
Anib B 170

Anibib A 193
Anibtanab A 194
Anichab A 194
Anichaeibib A 194
Anichamab B 170
Anichoub, Anixoub A 195
Anigab A 195
Anigame B 170
Anikeibis B 171
Anikurumasib A 195, 196
Animakha B 171
Animannamis B 171
Animub B 171
Animuchab(rivier) B 172
Aningoas A 196, B 172
Aninuis A 196
Aninuis-Nord B 172
Aninuis-Siid B 173
Anip. Anib A 196
Anis A 197, 198
Aniskubib A 198
Aniskubub B 173
Anixab. Anicha, Anigab A 198
Ankobis B 173
Annibis A 199
Annies(fontein) B 174
Annis(fontein), Annis(rivier) A 199
Annison's Ears A 200
Anoeeis A 200
Anoam B 174
Ansabeb A 200
Anthon(veld), Antonikwa(land) A 200, 201
Anuchamis B 174
Aoaichas A 202
Aoas A 202
Aobehunis B 175
Aobis B 175
Aogudom(mi). Augudom(mi) B 176
Aogutoas A 202
Aoguwub B 176
Aos A 203. B 177
Aotanab A 203, 204
Arachab A 204
Arachabis A 204
Arachabnu(b) A 204, B 177
Aradaos A 205
Aragauros A 205
Arahoab A 205
Arakoop. Arkoep. Arkoep(rivier) B 178 
Arandis, Orandis B 178 
Aranos A 206
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Arasab B 179 
Arasab(rivier) B 179 
Arases B 180 
Areachab A 206 
Aream, Ariam(dam) A 207 
Areams A 207 
Areb A 208 
Arebes B 180 
Arechaab A 209 
Arechananis A 209 
Arechas A 209 
Aregoas A 210 
Arehoab B 181
Arep, Arep(rivier) A 210, B 181 
Aretitis B 181 
Ariab A 210 
Ariam, Ariamsas A 211 
Ariam. Ariams, Ariams(rivier) A 211 
Ariams A 211 
Ariamsvlei A 212. B 181 
Arib A 212 
Arichaams B 182 
Arichab A 212 
Arichabnub B 182 
Arichadamab B 183 
Arichas B 183 
Arideb B 184 
Aridisch A 213 
Arigab(rivier) B 184 
Arikoas B 184 
Arimagam A 213 
Ariroep B 185 
Aris A 213. B 185 
Arises B 186 
Arna A 215 
Arnab A 215 
Aroab A 216 
Aroam A 216 
Aroams A 216. 217 
Aro(boom) A 217 
Arochab A 217 
Arochas A 218 
Aroegas. Arugas A 218 
Aroenas(kop), ook Arans- en Arons(kop) 

B 186
Aroheib A 218 
Arohub B 187 
Aro(kloof) A 218 
Arokubis A 219 
Aronegas, Arondegas A 219 
Aroroams A 219

Aros A 220
Aro(vley) — Aro(vlei) A 220
Arras(berg) A 220
Arribees A 220
Aruab, Aruas A 220
Aruais B 187
Arub A 221
Arubes B 187
Arubes, Arubes(-Ost) A 221
Arubes(-Ost) B 187
Aruchab A 221
Arueib A 221
Aruguams A 222
Arugutsous A 222
Arus A 222, B 188
Arusis A 223
Aru(tal) A 223
Arutsoub A 223
Arutsubes. Arutsubeb B 189
Aruzis B 189
Asaaos A 224
Asab A 224
Asanib A 224. B 190
Asawab A 225
Asis(-Oos) B 190
Atahoabis A 225
Atsab A 225
Aties. Atties, Ate B 190
Attakwas(berge. -kloof, ens.) A 226
Auas A 227." B 191
Auas(berge) A 227. B 192
Auas(ende) A 229
Aub. Aus A 229-232
Aubes A 232
Aubgaos A 233
Aubgous A 233
Aubinhonis B 192
Aubures A 233
Auchaamas A 234
Auchabis A 234
Auchas A 234
Auchudes B 193
Audabis A 235
Audawib, Audawib-West A 235
Audib B 193
Augams A 235
Auganaris A 235
Augas A 235
Augrabies A 236-238. B 194 
Augurabis B 194 
Auheib A 238, B 195
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Aukam A 238, 239, 240 
Aukas A 240 
Aukeigas A 241 
Aukurataas A 242 
Aunachas A 242 
Aunas A 242, 243 
Auningame A 243 
Auob, Ouob A 243-245 
Aurib A 245 
Aurihub B 195 
Auros A 245, 246, 247 
Aurus B 196 
Aus A 248, B 196 
Ausaunseb A 249 
Auses A 249, 251 
Ausib A 251 
Ausis A 251, 252 
Aus(nek) A 252 
Aussinanis A 252 
Autabib A 253 
Autas B 197
Autsabisis/-wisis, Outsawisis 
Autsaub A 254 
Auuns(-West) B 197 
Auwigarub. Angwigarub B 
Averas, Awaras B 198 
Averas B 199 
Awabis A 156, A 254 
Awachab B 199 
Awachaaibes A 255 
Awadaob A 255 
Awagamteb A 255 
Awagobib B 199 
Awagugams B 200 
Awahomgu B 200 
Awahorabis A 158 
Awakhaes B 201 
Awakhoas A 255 
Awananib B 201 
Awamus A 256 
Awamusis A 256 
Awanab A 256 
Awanghaus A 256 
Awaragugams B 201 
Awaros A 257 
Awas A 258
Awas(pan) (Groot-, Klein-) 
Awasab A 258 
Awauip A 258 
Awis A 258 
Awiamgarub B 202

Awigas B 202
Ayes(fontein) B 203
Babibabi A 259, B 204
Bais B 204
Baroe A 259
Baueis A 259
Baukwab B 204
Bayip B 205
Becha B 205
Bega(rivier) B 206
Begha A 260
Begus B 206
Bengap A 260
Bidouw, Bitouw A 261
Biedou, Biedou(rivier). (-berge) B 207
Biega B 208
Biekoes B 208
Biesra, Biesra(rivier) B 209
Bietou(rivier) B 210
Bikamma(rivier) A 261
Bingap A 262

A 253 Bira B 210
Birinhub A 262 
Biritigous A 262

198 Biroes(kraal) B 210
Boegoe(berg) A 264 
Boerrechaaij A 264 
Boetsap B 212 
Boknes(rivier, -strand) A 264 
Boowess (Boeess) A 265 
Borxas B 212
Brabees(mond), Brabiesfkop, -spruit), Bra- 

bis(kop,-fontein) A 266 
Brabis B 212 
Breuergugoab B 213 
Briekwa(bron) A 267 
Brinas (Mountains) A 267 
Broekaros A 267
Buchu(berg, -berge, -fontein) A 268 
Buruchas A 268 
Cainsheneuj A 269 
Camdini(rivier) A 269 
Cammacha A 270 
Canaga B 215
Canca, Canca (se Leegte) B 215 
Candauw A 270

B 202 Cango, De A 271
Caniga A 271 
Caninga A 272 
Caramaam B 216 
Cauas A 273
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F
Caubep A 273 
Caudabis B 217 
Chab B 217 
Chaegubeb A 273 
Chaib (Xaib) A 274 
Chaibis A 274
Chaihommi, Xaihommi B 218 
Chalumna A 274 
Chama A 275 
Chamagoes B 218 
Chamais, Chamais(baai) A 275 
Chamaites, Chameitis B 219 
Chamasab(berg) A 275 
Chamasaris A 276, B 220 
Chamasas A 276 
Chamasis A 276 
Chamates A 277 
Chamchawib A 277 
Chamdaos, Gamdau A 278 
Chamgab A 278 
Chamgami A 278 
Chamgudomi A 279 
Chamieites A 279 
Chamika A 279 
Chamis, Chamis-Suid A 280 
Chamkubis A 281 
Chammago A 281 
Chamob A 281, 282 
Changans B 221 
Chanugaub A 282 
Charagegous, Garagegous A 283 
Charakoe B 221 
Charitsaub A 284 
Chaub (Xaub) A 284 
Chauchab(rivier) A 284 
Chauchanabis A 285 
Chauchawib A 285 
Chaudamas B 222 
Chausib A 285 
Cheridouws (Poort) B 222 
Choaberib A 285 
Choachas A 286 
Choadanib(rivier) B 223 
Choadib B 224 
Choantsas B 224 
Choiganab B 224 
Chorab A 286, B 225 
Chouchoreb, Xouxoreb A 286 
Chubces(berg) A 287 
Chubiessies A 287 
Chudop B 226

Chue (Lake, Pan, Spring, Valley, Vlei) 
B 226

Chuitsaub B 227
Chum(berge) B 227
Chunchuap A 287
Chungochoab B 228
Chuos(berge). Khuos(gebirge) A 287
Chup A 288
Churede A 288
Churutabis A 288
Cisiqua A 288
Cnydas A 289
Coas B 228
Cobeeb A 289
Coega, Coegakamma(kloof), Coegas(kop), 

-(rivier), -(riviermond) B 228 
Coerney A 290 
Comma A 291 
Commas A 291 
Conna A 291 
Coombs A 292 
Coraas(kloof) A 292 
Couga, De A 293 
Couga(poort) A 293 
Craggakamma A 293 
Croedinie, Crodinie, Krodinie(rivier) B 229 
Cuighakamma A 294 
Cuinua A 294 
Cumessie, Kumessie B 231 
Cunnycamma A 295 
Daasdaap, Dasdap B 232 
Dabbe(draai) A 295 
Dabbiegaoub A 295 
Dabbie(poort) B 232 
Dabbies(poort) A 295 
Dabby (Bushes) A 296 
Dabeb A 296 
Dabeb, Dabeep A 296 
Dabedom A 296 
Dabeeb, Dabeep B 232 
Dabee(rivier) A 297 
Dabegabis A 297 
Dabe(kop) A 298 
Dabenoris A 298 
Daberas A 298, 299, 300 
Daberas, Daberas(drif) A 300 
Daberis A 300 
Daberos A 300 
Dabib A 300, 301
Dabib-, Dabee-, Dabie-, Daweep(rivier) 

A 301
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Dabib(-rivier) B 233 
Dabib, Dabeep, Bo-Dabeeb A 301 
Dabie(hoek) A 301 
Dabidas B 233 
Dabidom B 234 
Dabimub A 302 
Dabi(rivier) B 234 
Dabis A 302 
Dabis, Dabes A 302 
Dagab en D agab(slaagte)/D agab (se 

Laagte) A 303 
Daggaffontein, -kraal) A 303 
Daichaaibes B 234 
Daimub(berge) A 304 
Daimus A 304 
Dakkah A 304 
Damakoes(rivier) A 304 
Damakus, Damakhoes B 235 
Damara A 304. B 235 
Damaronhowati A 305 
Damas A 305
Damastadaogoeb (Hill) B 236
Daminab A 305
Dams(berg) B 236
Danab A 305
Daniab A 306
Danibees A 306
Danisib A 306
Danka A 306
Dannabies(berge) A 307
Daobis(berg) A 304
Daobgaos B 236
Daunas, Daureb, Daures A 308
Daunis, Daunis(kloof) A 309
Davenis, Davenis(puts) B 237
Daverob A 309
Davetsaub A 309
Davib A 310
Davignab A 310
Davignab(rivier) A 310
Daweab A 310
Daweb A 311
Daweb en Nord-Daweb A 311 
Daweb, Dawib A 311 
Dawebgaos A 311, B 237 
Dawedraais B 238 
Daweras A 312 
Daweros A 312 
Dawetsaub A 312 
Dawiab A 312 
Dawis A 313,

Dawuis, Daouis A 313 
Debe, Tewe, Deba(nek), Debe(nek), Debe 

(Hollows) A 313 
Debe (Flats) A 313 
Debemka A 314
Deepka — Depka — Dipka A 314
Deichaibes A 315
Deichakarab A 315
Deganiros B 238
Denidouw A 315
Dgirabib A 315
Dibereb B 239
Didau A 316
Dinaib B 239
Dipka A 316
Dipna(kloof) B 239
Dirichas A 317, B 240
Disporecamma A 317
Djab A 317, B 240
Dniedouw, Dinedow, Dieniedouw B 240 
Doachas [Dochas] B 241 
Dobe, Dobe(pan) B 242 
Docheib B 242
Doega, Doega(draai), Doega (Extension) 

B 243
Doeroebees A 317
Dogghakamma A 318
Dommeri B 244
Dommers(klip) B 244
Donggwa A 318
Dordabis A 319, B 244
Dorndaberas B 245
Doroguis B 245
Doukamma A 320
Doukoms(kraal) A 320, B 246
Douzas, Doutsas A 320
Dowghakou A 321
Downes/Daunis A 321
Dromestakaiheb, Dromestanab B 246
Droogedaap A 322
Droogouteep B 246
Dubas A 322
Duhoabib A 322
Dudoabib, Dutoabib B 247
Dumob B 247
Dunabgeib B 248
Durub A 323
Duruchaus A 323
Duruoms B 248
Duruous A 323
Duwib A 323
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Duwidigansip B 249 
Duwisib A 324, B 249 
Dwaas, Dwaas(berg) B 249 
Dwagas A 325 
Dwarriega(rivier) B 250 
Dwasdouw B 250 
Dwequa( rivier) B 251 
Dwinka A 325 
Dwyka A 325, B 251 
Dymoeb A 326 
Dymub A 326
Ecca(rivier), Ecca (Pass), Ecca (Heights) 

B 253
Ehobib A 327
Eiaas, Eyasa. Yas A 327, B 255
Eiams (Flache) B 255
Eibees A 328
Eidsamub B 256
Ein A 328
Einhiras A 329
Eisdaab A 329
Eiseb(rivier/Omuramba) B 256
Eise(e)s(fontein) A 329
Eisib. Eiseb, Eizib B 257
Eisgaubib A 330
Enap B 258
Enta, Entaap A 330
Eros(berge) A 331. B 258
Esek A 331, B 258
Eses A 331
Etusis, Itusis A 332
Eyams, Aieams, Aijams B 259
Eytees, Eyties B 259
Eyvop, Euyop B 260
Franiaus A 332
Gaa(boomkoppie) B 261
Gaams A 332
Gaamsgeis, -karis A 333
Gaarseep B 261
Gaaus A 333
Gab B 261
Gab, Gaab A 334
Gabachab A 334
Gabachas A 335
Gabaip, Gabaip(kop) A 335, B 261 
Gabaros B 262 
Gabasis B 262
Gabasis(-Ost). Gabasis(-West) B 263 
Gabgas B 263 
Gabgases A 335 
Gabib(berge) A 335

Gabi(e)s(rivier) A 336 
Gabies, Kabies (se Pan). Rabies (se Berg) 

B 264
Gabirab (Gubieb) B 264 
Gabis A 336, 337 
Gabis. Knabies A 337 
Gabus B 265 
Gabus(gebirge) B 265 
Gabusib. Gubusib B 266 
Gachab A 337 
Gachabeb(berge) A 338 
Gachanas B 266 
Gachas B 266 
Gachutsoub A 338 
Gadaos A 338 
Gaeams A 338 
Gaganaub B 267 
Gagas B 267 
Gagoas A 338 
Gaguis B 267 
Gaiab A 339 
Gaibes A 340. 341 
Gaibis A 341 
Gaidaos(pforte) A 342 
Gaidaus A 342. B 268 
Gaidip A 343 
Gaigams A 343 
Gaigamteb A 343 
Gaigas(rivier) A 343 
Gaigoas B 269 
Gaigurib B 269 
Gaihaikhaos B 269 
Gaikaisa A 344 
Gaikob B 269 
Gaikos B 270 
Gaikou A 344 
Gaimaiais B 270 
Gaimubaus A 344 
Gainaichas A 346 
Gainatseb A 346 
Gaingas B 271 
Gaiob B 271 
Gais A 347 
Gaisen B 272 
Gaisen Plums B 272 
Gaisis B 272
Gaitsabis, Geitsabis A 347 
Gaitu B 273 
Gaiuib A 348 
Gakhus/Gankhus A 348 
Gakoas A 348
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Gamagaob A 348 
Gamagois B 273 
Gamahorobes B 273 
Gamakhab A 349 
Gamami B 274 
Gamams A 349 
Gamanab A 349 
Gamaob B 274 
Gamanas A 349 
Gamaub A 350
Gamcaip/Gamcaip(spruit) A 350 
Gamchab, Gamkab B 274 
Gamchanas B 277 
Gamdachama A 351 
Gamdouws(berg) A 351, B 277 
Gameib A 352 
Gameij A 352 
Gameis(berg) A 352 

-Gameros A 352 
Gamexab B 278 
Gamgam(rivier) A 353 
Gamgois B 278 
Gamharus A 353 
Gamica(-Wes) A 353 
Gamigab A 353 
Gamikaub A 354. B 279 
Gamiroxas B 279 
Gamis en Gamis(berg) A 354 
Gamka A 354, 355, 356 
Gamka Guntia B 280 
Gamkab, Gamkap A 356 
Gamkamma A 357 
Gamkana A 357 
Gamkarab A 357, B 281 
Gamkas(berg), Gamkas(kloof) A 358 
Gamkobis B 281 
Gamkub A 358 
Gamnab B 281 
Gamochas A 359 
Gamoep A 359, B 282 
Gamohub B 282 
Gamros B 283 
Gams A 359
Gams, Gams(berg) A 360, B 283
Gams(berg), Gans(berg), Gans-homi A 361
Gams(vlei) B 284
Gamsei A 362
Gamsib(Kluft) A 363
Gamtanas A 363
Gamtoab B 284
Gamtoos A 363, B 285

Gamtoos(berg) B 285 
Gamtscha A 366 
Gamtschagoab A 366 
Gamunia B 286 
Ganaab, Ganab A 366 
Ganaams A 366 
Ganab A 367
Ganab, Ganab(berge) A 367
Ganabes B 286
Ganachab( rivier) A 367
Ganachanab A 368
Ganaga A 368
Ganais B 286
Ganamab B 287
Ganams A 369
Ganamub B 287
Ganap B 288
Ganas B 288
Ganasgous B 288
Ganaus A 369, B 289
Ganeib, Ganeib-(Suid) A 369, B 289
Gani(fluss) A 370
Ganigobes A 370
Ganigub(berge) A 372
Ganikau(fontein) B 289
Ganikeis A 372
Ganna(-drif. -hoek, -rivier, -vlakte ens.) 

A 372
Gan(n)akouriep B 289 
Ganna(laagte) B 290 
Ganna(pan) A 373 
Ganntanas, Gantanas A 373 
Gans(berg), Ganshomi A 373 
Gantouw A 373 
Gantzoab(rivier) B 290 
Gaoab B 291 
Gaoab(rivier) A 374 
Gaobgariep A 374 
Gaobis A 375, B 291 
Gaogob B 291 
Gaos A 375 
Gaoses, Gaosis A 375 
Gaotanab B 292 
Gaouniab B 292
Gapiitz, Gaputz(pan) A 376, B 292 
Garabees, Grabies A 376 
Garabis A 376 
Garachas A 377 
Garacoup A 377
Garagams, Karkams A 377, B 293 
Garaganis A 378
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Garagas(drif) A 378
Garaguos A 379
Garahuni B 294
Gareb A 379
Gares(kop) B 294
Garganab A 380
Garib A 380
Garib (Ost) B 295
Garibams, Garinams A 380
Garichanab B 296
Gariep A 381-384
Gariepeis A 384
Garies A 384, 385, B 296
Gariganus, Gariganis A 386, B 297
Garigub A 386
Garimuas B 297
Garinais B 298
Garis A 386
Garoeo A 387
Garramoes A 387, B 299
Garuab A 387
Garuanib A 387
Garub A 388, 389
Garub, Garub(-Oos) A 389
Garub(berg) A 389
Garubeb A 389
Garubib A 390
Garub(rivier) A 390
Garuburus A 390, B 299
Garuchab(Fluss) B 299
Garugunab A 390
Garunarup A 390
Garunoab, Garunaob B 300
Garusis B 301
Gasab B 301
Gasab(rivier), Kansaap(riv.) B 302
Gaseneirob A 391, B 302
Gashomis B 303
Gasib B 303
Gasidabib B 303
Gasis A 391
Gaskikamka A 392
Gas(s)ip B 304
Gat(kop(pie)) A 392
Gatsis B 304
Gattikamma A 392
Gaub A 393
Gaub(rivier), Gaob, Taop B 306 
Gauchab A 394 
Gauchabib A 394 
Gauchab(kop) A 394

Gaudaus B 306 
Gaugam A 395
Gaugauchas, Gougouchas A 395
Gaugaus B 307
Gaugoab A 395
Gauguas B 307
Gauka A 395
Gaumus A 396
Gaus A 396, B 308
Gausas A 396
Gausob A 397
Gauss A 397, B 308
Gauss A 397, B 309
Gautas B 309
Gautawes B 309
Gautoros, Goutoros B 310
Gautscha, Gauscha A 398
Gautshas A 398
Gavaams B 311
Gawachab A 398
Gawadapis B 311
Gawagam B 312
Gawakam A 398
Gawesebaus B 312
Gawieb A 399
Gaykoup B 312
Geiab A 399
Geiachab A 399
Geiaseb(gebergte) A 401
Geiaub A 401, 402
Geiaus A 402
Geibis B 313
Geidabeb A 403
Geidams B 314
Geidaos A 403
Geidom, Geidum, Kudung, Kudom B 314
Geidouw A 403
Geigami A 404
Geigeins A 404
Geigoab A 404, 405
Geigoub A 405
Geigoweb A 405
Geiguib B 315
Geihaeib A 406
Geikarakhois A 406
Geikaub, Geikhoub B 315
Geikheis A 406
Geikhobas A 407
Geikous A 407
Geimusis B 316
Geinab A 407, 408, 409
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Geins A 409 
Geioub A 410
Geiomi, Geioms, Geimi. Kaium B 316
Geirirob B 317
Geis A 410
Geisis B 317
Geitsanes A 411
Geitsaob A 411
Geitsaub A 412
Geitsigubeb A 413
Geiuis B 318
Geiums A 414
Genakwas, Kenakwas A 414
Ghaams B 318
Ghaap A 414. B 319
Ghaap(kop) B 319
Ghaap(koppe) B 320
Ghaboe(kop) B 321
Gha(kop) B 321
Ghams(rivier) A 415
Ghansies B 321
Gha(punt) B 322
Gharoe, Tgharoe B 322
Gharroies B 322
Ghaub B 322
Ghaub, Ghaub(West) B 323
Gheikas A 415
Ghoagghoua A 416
Ghobib B 323
Ghobis B 324
Gho(boom) B 324
Ghoena(kloof). Ghoena(kop) B 325
Ghoenie(bosrivier) B 325
Ghoeroe(rif), Tghoeroe(rif) en -hoog B 325
Ghoggab B 326
Ghokums(kloof) B 326
Ghoocou A 416
Ghowka A 417
Ghwarrie(bos, -kop ens.) A 417 
Giemie (se Laagte) B 326 
Ginas B 327 
Giribes(vlakte) A 417 
Girib(-Ost) A 418 
Girichas A 418 
Girieis A 418 
Girigams Bararas A 419 
Giriguhoas B 327 
Girinaris A 419, B 327 
Gmaap, Maap A 419 
Gnabas A 420 
Gnooi(punt) B 328

Gnuena B 328 
Gnugnu A 421 
Gnutuais A 421 
Gnutuas A 421 
Goaab B 328 
Goaami A 422 
Goaareb A 422 
Goab A 423. B 329 
Goabeb A 424 
Goabgoab A 424 
Goabibgous B 330 
Goabis B 330 
Goabosoab B 33(1 
Goab(Pforte) B 331 
Goab(rivier) A 424 
Goachabis B 331 
Goachams A 424 
Goachas A 425 
Goachaseb A 425 
Goachasegaos A 425 
Goachnab B 331 
Goadar A 425 
Goaeis A 426 
Goagams A 426 
Goagas A 427 
Goageb A 427 
Goageis A 428. B 331 
Goagorobaos B 332 
Goagosgeis A 428 
Goahub A 428 
Goais A 429 
Goamus A 429, B 332 
Goanab A 430 
Goandicobi A 430
Goangibgaos, ook Goagibgaos A 430, 

B 333
Goangoes B 333
Goanikontes A 431
Goantagab B 334
Goantageisis A 432
Goanus A 432
Goaobtsaub B 334
Goariep, Goariep(kop) B 335
Goaroes B 336
Goas A 432, 433. B 336
Goaseb A 433, 434, B 336
Goatanab A 434
Goaypa A 434
Gobabeb A 434
Gobabis A 435-439, B 337
Gobab(rivier) A 439
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Gobas A 439, B 338 
Gobas(berg), Kubas B 339 
Gobasib B 339 
Gobasis B 340
Gobaub, Gobaub(vlakte) B 340
Gobeitemas (ook -tamas) B 340
Gobeooms A 440
Gobis A 440, B 341
Go(bosrivier) B 341
Gochaganas A 440
Gocharus B 341
Gochas A 441
Godanaheise A 441
Godeis A 442
Goea A 442
Goebees A 442
Goedom B 342
Goegamma B 343
Goeieboes B 343
Goenerob B 344
Goepas B 344
Goerap(rivier, Groot-en Klein-) A 443
Goergap A 443
Goereesoe B 345
Goergap A 443
Goeris B 345
Goesa(bos) B 345
Goewaap, Gowaap, Guaap B 345
Gogab B 346
Gohomgu A 443
Goibib A 443, B 346
Goidaus B 347
Goinoep, Goenoep A 444
Gomaaib B 347
Gomaaub B 348
Gomab(rivier) B 348
Gomagugame A 444
Gomaneib A 444
Gomaub A 444
Gomaub(rivier) B 348
Gomchanas A 445
Gomaxas B 349
Gomee A 446
Gomengams A 446, B 349
Gomes B 351
Gomgams B 351
Gomkhus A 446
Gomma A 447
Gomnab A 447
Goms A 447, 448
Gonakwas(kloof) A 448

Goneib A 448 
Gonggong A 449 
Gonip A 449
Gonna(draai) en Gonna(kop) B 351 
Gonna(kop) B 352 
Gonna(kraal) B 353 
Gonob, Gunuob B 353 
Gonorobaus B 354 
Gonubie A 449
Goobies by Kangnas & Goobies A 450, 

B 354
Goob (se Berg); Goob (se Laagte) B 355
Goraap B 355
Goraas, Gorras A 450
Gorab A 450, B 356
Gorabes B 356
Gorabis B 356
Goragoras(berg) B 357
Gorah A 451, B 357
Gorantaoab A 451
Goras A 452
Gorechas, Koregas B 358
Goreguraabes A 452
Goreis A 452, B 359, 360
Gorep A 453
Gores A 453
Gorgas, Korgas, Corgas B 360 
G orie(koppen), G orrie(laagh te), Gor- 

rie(koppe), Gorrielaagte B 361 
Gorie(laagte) A 453 
Goris A 454 
Goroab, Gorooab A 454 
Goroarib B 361 
Gorob A 454 
Gorobis A 454 
Gorogos A 455 
Gorokhoms A 455 
Gorooab(-West, -East) B 362 
Gorra(rivier) A 455
Gorras, Goraas, Goraas (se Leegte) B 362
Gorrasis B 362
Gorras(kop) A 455
Gorrie(koppe) A 455
Gosacha A 456
Goubeeb(kop), Goubeep B 363 
Goubees A 456 
Goubees(pan) A 456 
Goubep, Goubeep A 457 
Goubis A 457
Goubogab, Rooigoubogab, Rooitgoubogab 

B 363
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Goub(srivier) A 457
Goubus A 458
Gouchanub A 458
Gouda A 458, B 364
Goudas B 364
Goudini A 459, B 365
Gouga A 460
Gougo B 365
Gouib A 461
Goukamma A 461
Gouna, Gouna(bos), -(rivier) B 366
Gouna, Gouna (se Laagte) B 366
Gouringa A 463
Gourits(rivier) A 463, B 367
Gous, Ghous A 465, B 368
Gouw A 465
Gowaas(drif) A 465
Gowachab A 466
Gowaous A 466
Grappies B 368
Groenkoeroe (se Koppe) A 467 
Grochus, Gorogos B 369 
Grootkankan B 370 
Groot Kau. Grootkou (se Kop) B 370 
Grootzoe B 371
Guaap(vlakte), Ghwaap(se berg) B 371
Guabgamis B 371
Guachab A 468
Guachasegaos A 468
Guadom A 469
Guaib A 469
Guam B 372
Guanhop A 469
Guanib B 372
Guarri Hills, The B 372
Gub B 373
Gubuams B 373
Gubuis B 374
Gubuoms, Gubuums A 470
Guchab A 470, B 374
Guchas A 471, 472
Guchenoes(-Nord), -(-Sued) B 374
Gudaos A 472, B 375
Gueib A 473
Guerna B 375
Guesib B 376
Gugaib B 376
Guganab B 376
Guguameb A 473
Gugub B 377
Guhawus B 378

Guhes B 378 
Guiab A 473, 474 
Guiams B 378 
Guiarab B 379 
Guias A 474 
Guibegaos A 474 
Guibib B 379 
Guichanaerub A 475 
Guichas A 475 
Guicus A 475 
Guidaos A 476 
Guigab A 476 
Guigabiseb A 476 
Guigamab A 476 
Guigams A 477, B 379 
Guigamtes A 477 
Guiganab A 477, B 380 
Guiganabis A 478 
Guigatsis A 478 
Guigha(vlakte) A 478 
Guigsaus A 479 
Guihaus A 479 
Guikus(er Duene) A 479 
Guinab A 479 
Guinaus B 380 
Guiss B 381 
Guiuin B 381 
Gukuib B 381 
Gumaub A 481, B 382 
Gumeguaos B 382 
Gumgams A 481 
Gumtsas B 382 
Gumuchab A 482 
Gumukams B 383 
Gunab B 383 
Gunchab A 482
Gunichas, Gross-Gunichas, Klein Gunichas 

A 483. B 383 
Guntsas B 384 
Gunubis, Gunebis B 384 
Gunuchas B 385 
Guos A 483 
Guperas B 385 
Gurib(rivier) A 483 
Gurieib A 484 
Guruams A 484 
Gurub A 484, B 385 
Gurubis A 484 
Gurub(rivier) A 485 
Guruchab A 485 
Guru(gebirge) A 485
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Gurugumas A 485 
Gurukams B 386 
Gurumanas A 486 
Gurus A 487. B 386 
Gurus(rivier) A 487 
Gurutsigurubes A 487 
Guruxanas(pan) B 387 
Guses A 488 
Gusib. Kusib A 488 
Gutanas A 488 
Gutas A 488 
Gutes, Gutis A 489 
Gutsiob A 489 
Guwas B 387 
Guwirus A 489 
Guwub A 489 
Guwuguwu(pan) B 388 
Guwuuib A 490 
Gwaas, Ghwaas(hoogte) B 388 
Gwaing (Gwajang, Gwayang. Quayang 

ens.) A 490
Gwerna, Ghwerna (se Berg) B 389 
Gyam B 389 
Gydo(pas/berg) A 491 
Gykonna B 390
Gykorie. Kykorie, Kykoerie(rivier) B 391
Haab A 503
Haagoromuseb B 392
Haaikoos (Hill) A 503
Haaseuer, Hasuur, Hasiir, Hasur A 503
Habakobis A 504
Habis A 504
Habobeap of Habobeep B 392
Habonap, Habunap A 504
Habubib B 393
Habuseb B 393
Hachabes A 505
Hachas A 506
Hacqua A 506
Hadab A 506
Hadiaus B 393
Hagas. Hagas(kloof), Haggas B 394
Haguib A 507
Hahomeb A 507
Haiais A 507
Haib A 508, B 395
Haib, Haiber (Flats) B 395
Haichab A 508
Haichas A 508
Haigamas A 509
Haigamkab. Heigamkhab A 509

Haigas A 510 
Haikoos A 511 
Haiguoas B 395 
Haijas B 396 
Haikhub B 396 
Hainabis A 511, B 397 
Hainaip A 511 
Hainibhobes B 397 
Hairabib A 512 
Haitsaus B 398 
Hakais A 512 
Hakeis A 512 
Hakha B 398 
Hakobis(pan) B 398 
Hakos, Hakos(berge) B 398 
Hamab A 513 
Hamgurakxubus A 513 
Hamis B 399
Hamis, Hammis, Hames A 514 
Hamneries, Hommaries, Homnaries A 514 
Ham(rivier) A 515, B 400 
Hamus A 516 
Hanab B 400
Hanami(berge, -Hochebene) A 517
Hanas B 400
Hanaus A 518
Hangas(rivier) B 401
Hangatawap (River) B 401
Hankayson A 518
Hanoas A 519
Hantam A 519
Hantam. Hantam(sberge), -(piek), -(rivier) 

A 519
Haoaosib B 401 
Haochaaigurub A 521 
Haochanas B 402 
Haokais A 522
Harachaoub, Harechaoub A 522
Harachas-Siid A 522
Haradab A 522
Haradas B 402
Haradous B 403
Haragas A 522
Hararaoep A 523, B 403
Harankiep, Harankoep A 524
Harasib B 404
Hardap A 524
Harearus A 525
Harebisgas A 525
Haremub, Klein-Haremub A 525, B 404 
llarenkanas A 526
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Harib A 526 
Harib(rivier) B 405 
Haribes A 526 
Harichab A 527 
Haries A 527 
Hariros A 528, B 405 
Haris A 528 
Harras A 529 
Harubes A 529 
Harubib A 530 
Harucharos A 530 
Haruchas A 530 
Harudas A 531 
Haruncka A 531 
Harurub A 532 
Harus B 406 
Has A 532
Hasaweb, Haseweb A 533 
Has(berge) A 533 
Hatsamap A 533 
Hatsamas A 534 
Hatzium I, Hatzium II B 406 
Haub, Haob A 535, B 406 
Haubes B 406 
Haubesgab B 407 
Hauchab A 535 
Hauchab(fontein) A 535 
Hauchas A 536 
Hauganab B 407 
Hauhoobis A 536 
Haukaap A 536 
Hauneib A 537, B 407 
Hauneib, Hounaib, Houneib A 537 
Hauuis A 538 
Hawarebhobes B 408 
Hawekwa(berge) A 538 
Hawobenab A 539 
Hawuchanas A 539 
Heeraau A 539 
Heiadom A 540 
Heiarichab, Hykaregab A 540 
Heias A 541 
Heidons B 408 
Heidsab A 542 
Heigariep A 542 
Heigaseb, -sib A 543 
Heigums, Heikums, Heikhoms A 543, 

B 409
Heikhaos A 544 
Heikub B 409 
Heirachabis A 544

Heiorigas B 409 
Heisanachab B 410 
Heitkoap A 545 
Heitsieibeb, -(grot) B 410 
Heitzwasies (Wes, -Oos) B 411 
Henkries, Henkries(fontein), Henkries(val- 

lei) A 545
Hennep, Heneb A 546
Hens, Henhens B 411
Herees, Heris A 546
Hessekwasf kloof) A 547
Heusis A 547
Hhou A 548
Hiebis A 548
Hingoe A 548
Hira A 549
Hirabdanas A 549
Hirabis A 549
Hirachabis A 550
Hiragans A 550
Hiskhoma A 550
Hoaab B 412
Hoab A 551, B 412
Hoabeaus A 551
Hoabetsaus A 551
Hoab(fluss, - River, -rivier) A 551
Hoachab B 412
Hoachanas A 552
Hoachas, Hoachab A 553
Hoadoas(berg) A 554
Hoagosgeis, -karis A 554
Hoagus A 555
Hoais B 413
Hoakosams A 555
Hoamas(berg) B 413
Hoamus A 555
Hoanib A 556
Hoantabis B 413
Hoaos A 556
Hoarusib A 556
Hoas A 557, B 414
Hoasab A 557
Hoasas A 558
Hoaseb A 558, B 414
Hoatsoub A 558
Hoaub, Hooub A 558
Hob B 415
Hoba(-Ost), (-West) B 415 
Hobas A 559 
Hodas B 415
Hoeko, Hoeko (se Kloof) B 416
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Hoeras A 559 
Hoerecaap A 559 
Hoeridap A 559 
Hoerikwaggo A 560 
Hoes A 560 
Hoesabes A 561 
Hoeseb A 562 
Hogeis, Hokes A 562 
Hogomab B 418 
Hogomas A 562 
Hoho (Mountain) B 419 
Hoib A 563 
Hokap A 563 
Hokogas A 563
Hom, Houm(-drif, ford, rivier) A 563
Hom. Homs(berge). Homs(fontein) A 564
Homeep B 419
Homeib(rivier) B 419
Homgara A 565
Homgaris A 565
Homgunanuib A 566
Homidigams. Humdigams B 420
Homis A 566
Hommoequa A 566
Homtini A 567
Homus A 568
Hooms(berg) B 420
Honceib A 568
Hongais A 569
Hons A 569
Hooroesis A 569
Horab A 570
Horabe A 570
Hore A 570
Horebis A 570
Horees, Horees(rivier) A 571, B 420
Horob A 571
Horoeis B 421
Horos A 572
Hosabes A 572
Hosanab B 421
Hotsas B 422
Hotsaus A 573
Hottentots(-Hollandberge), Hottentots- 

(kloof), -(rivier) A 573 
Houdams A 573 
Hougasgeis B 422 
Hougay A 573 
Houhou B 422 
Houkhaus A 574 
Houniams A 574

Housjop A 574 
Houtema A 575 
Howeses(berge) A 575 
Hovvobees A 575 
Huab A 576, B 423 
Huabekas A 576 
Huabgaos A 577 
Huams A 577, 578, B 423 
Huaus A 578 
Hubies A 578 
Huchabkomas B 423 
Hudab. Hudaob A 579 
Hudab, Hutab A 579 
Hudaob A 579 
Hudubgaos A 580 
Huerab A 580 
Hugams B 424 
Huganas B 424 
Huguis B 424 
Huhoas B 425 
Huiaub B 425
Huib, Huib(-Hoch), Huib(-Hochebene).

Huib (Mts.). Huib (Plateau) B 426 
Huigais A 581 
Huikos A 583 
Huinchaams B 427 
Huis(rivier), Huis(rivierpas) B 427 
Huisib, Huizib A 584 
Humabib A 584 
Humaris A 584 
Humgarus B 427 
Hun(boom) A 584, B 428 
Hunca A 585 
Hungarob A 585 
Huniachamis, -achaamis A 585 
Huniam(s) A 586 
Huniaus B 428 
Hunigus B 428 
Huninoeis A 586 
Huni(put) B 429 
Hunirob A 587 
Hunis(soutpan) B 429 
Hunitsamas A 587 
Hunobes, Hunowos A 588 
Huns A 588, 589 
Huns(berge) A 589 
Hunumas A 589 
Hureb A 591 
Hurikais A 591 
Hurisib B 429 
Huritamas A 591
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Husab A 591 
Husingais B 429 
Hutub A 592 
Hyas A 593, B 431 
Hyes B 431 
Hytkoras A 593
Ibequa, Ibequas(rivier), Abiekwa(rivier) 

A 595
Ichamtala B 433 
Iduseb A 595 
Ikosis A 595 
Ikunsaij A 596 
Ikxab B 433 
Inachab A 596, B 433 
Inyarha (as + Nyara) B 434 
Ioniames A 597 
Isabis A 597 
Isakoodeetaos A 597 
Ituseb B 434 
Itzawisis A 598 
Jabiesie(fontein) A 599 
Jakobubhab A 599 
Jakotsanap A 599 
Jentroes(vlak) B 436 
Kaagan, Kaagaan B 437 
Kaais(rivier) A 600 
Kaams, Kaams(rivier) B 437 
Kaaseb, Khaaseb B 438 
Kaa(straat) B 438 
Kaa(vlakte) B 439 
Kaba, Groot Kaba A 600 
Kabas A 601 
Kabega B 439 
Kabeetziegalie A 602 
Kabiais A 602 
Kabib A 603 
Kabib(rivier) A 603 
Kabies A 603 
Kabip(berg) A 604 
Kabiras B 439
Kabis, Kabis(kop) A 604, B 440 
Kaboep(rivier) A 604 
Ka(boom) B 440
Ka(boom), Ka(boomputs), Ka(kolk) A 605
Kaboos. Kaboes B 441
Kabouga A 605
Kabus B 442
Kachas A 605
Kachatsus A 606
Kachauchab A 606
Kadebis B 442

Kadies(berg) B 442
Kadies(hoogte), -(rivier), -(vlei), -(Wagen- 

drift), Kady, Kady (aan de Kopjes), 
Kadys(valley) B 443 

Kaeros B 443 
Kaga A 607 
Kaga(berg) A 607
Kaggakamma, Kaggakammas(kloof), Kag- 

gakamma(landgoed) B 444 
Kaggakoe A 608 
Kagourees B 444 
Kahams(rivier) B 444 
Kaiagab B 445 
Kaiams(vlei) B 445 
Kaidaus A 608 
Kaidoup A 608 
Kaiemoes A 609 
Kaigamtes, Keigamtes A 609 
Kaigoaes B 446 
Kaikaebis B 446 
Kaikaup, Kaikoap A 610 
Kaikum A 610 
Kaimus B 446 
Kainab B 447 
Kainami B 447 
Kainas A 610, B 448 
Kainus B 448 
Kaip A 611, B 449 
Kairos A 611 
Kais. Khais A 611 
Kais(-Noord), (-Zuid) A 612 
Kaitab A 612 
Kaitob A 612 
Kaitsab A 612, 613 
Kaitsabis A 613
Kaitsaub(rivier), eintlik Swart-Kaitsaub A 

613
Kaitseeibis B 449 
Kaitsub B 449 
Kaitzub A 614 
Kaka (Kuylen) A 614 
Kakamas, Takemas A 614 
Kaka's (Mouth) A 616 
Kakoerabe(pan) B 450 
Kakolk B 450, 451 
Kakouri(e) A 617 
Kakop B 451
Kakus, Gagus A 617, B 451 
Kakuse A 617 
Kaliekamma B 452 
Kam, Kham(rivier) A 618
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Kama B 453 
Kamabdaos A 618
Kamaboos, Kamaboes A 619, B 454
Kamahuys A 619
Kamanjab A 619, B 454
Kamas A 620
Kamas(pan) A 620
Kambes B 455
Kambro(berg) B 455
Kambro(hoek) B 456
Kambro(kop), Kambro(rivier) B 456
Kamdaos, Gamdaus A 620
Kamdeboo A 620
Kamega(spruit) B 456
Kamei(berge) B 457
Kamga B 457
Kamharus B 458
Kamichab A 623
Kamiebees A 623
K am ies(berg), K am ies(kroon) A 624. 

B 458
Kamgams A 627 
Kamkam A 627, B 459 
Kamkamis B 459 
Kamkao A 628 
Kamkarakhois A 628 
Kamkas A 628 
Kamkoes B 460 
Kamkous B 460 
Kamkuip A 628 
Kammaghaap A 629 
Kammakams A 629 
Kammammap A 630 
Kammanassie A 630 
Kamma(rivier) B 461 
Kammaseep A 632 
Kammas(fontein) A 633 
Kammassie(kloof) B 461 
Kammie(bos) A 633
Kamnap(-Oos), Kamnap(-Wes) A 634, B 

461
Kamqua, Kamkwa(pan) B 462 
Kam(rivier) B 463 
Kamsikei A 634 
Kams Pool A 634
Kamtra, Kamtra (Drift), Quamtara(rivier) 

B 463
Kanaams, Kanaams(-Oos, -Wes) B 464 
Kanabeam. Kanabium B 465 
Kanabis A 635
Kanagas, Kanagas(berg(en)) B 465

Kanakas B 466 
Kanas A 635 
Kanaseb. Kanases B 466 
Kanbes B 467
Kandous(berg, -rivier) B 467 
Kanebis, Kanibes A 635 
Kanga, -(dam), -(rivier) B 467 
Kangkara B 468 
Kangkuru. Kangkoeroe A 636 
Kangnas, Kanaghas & Goobies A 636 
Kango A 636
Kango(berg), Cango(berg) B 469 
Kango(kop) B 469 
Kanibib, -beb, Kanibis, -bes A 638 
Kaniegab B 469 
Kanis(rivier) A 639 
Kanna(bank) A 639 
Kannabie(duin) B 470 
Kannakamkanna A 639 
Kanna(land) A 639 
Kanna(!andse Rivier) A 641 
Kannaquass B 470
Kannikwa en Kannikwa(vlakte) A 641 
Kanoebee(berg) B 470 
Kanoep B 471 
Kans A 641 
Kans(spruit) B 473 
Kantoorhaos B 473 
Kantorogas B 473 
Kanubes B 474 
Kanus A 642, B 474 
Kaonumkcham (Kaonumkxam) A 643 
Kap(gat), Kap(gat se Kop), -(se Berge) 

B 474
Kapkamma, Kapkamma (se Loop) B 475 
Kapkap A 643, B 476 
Kap(rand) B 476
Kap(rivier), Kap(riviersberge), Kaap(rivier) 

B 476
Kaps(vlei) B 477 
Karaagu B 477 
Karaam A 644. B 478 
Karab A 644 
Karabee B 478 
Karabes A 644 
Karabib A 645 
Karachas A 645, B 478 
Karadaus A 645 
Karadous B 479 
Karagab B 479 
Karagab (se Rivier) A 645
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Karakhoes. Karakhois A 646 
Karakhois. Tarakhois A 646 
Karamaan [Karamaam] A 647 
Karap(puts), Karaap. Karap(pan) A 647 
Kararas A 647 
Karas A 648. B 479 
Karas(berg en -burg) A 648 
Karas(pan). Karas (Point) B 480 
Karatara A 649 
Karatoes A 649
Kardouw(berg) en Kardous( kloof) A 649
Kareb( rivier) B 480
Karee A 650
Karee(berg) A 650
Karee(berge) A 651
K aree(boom ). K aree(boom sgebergte) 

B 481
Kareedouw A 651
Karee (Hoek se Leegte) B 481
Karee(houtrivier) A 652
Kareekam B 481
Kareekamma A 652
Karee(kloof) A 653
Karee(rivier) A 653
Karee(spruit), Karee(rivier) B 482
Karganabfkloof) B 482
Kariaus B 483
Karibib A 653, B 483
Karichab A 656
Karichas A 656
Karidabeb A 657
Karidabib A 657
Karidabis B 483
Kariega A 657
Kariega. Kariega(rivier) B 483
Kariegas(fontein) A 659
Kariega(kop), Kariegafrivier) B 484
Karigeins A 659
Karigubes, Karisegubes A 659
Karikhobas A 660
Karinamahub A 660
Karinossob A 660
Karios A 660
Karious. Kharious A 660
Karis A 661, 662. B 484
Karis. Kharaes, Kharahes B 485
Karkakob B 485
Karkams, + Garagams B 486
Karkei(kop) B 487
Karkoer(rand), Karkoer(rante) B 487
Karkuip A 662

Karnas(berg) B 488 
Karob B 488 
Karoe(kop) A 662 
Karoeties(kop) B 488 
Karoo A 663 
Karos( kloof) B 489 
Karree(laagte) B 489 
Karree(rivier) B 490 
Karre(houterivier) B 490 
Karriakamma A 664 
Karrikamma A 664 
Karris A 664 
Kartse(rivier) A 665 
Karub A 665. 666 
Karub-. Kharub(rivier) A 666 
Karubeams(berge) B 491 
Karubees A 666 
Karuchas B 491 
Karup B 491 
Karus, Kharus A 666 
Kasap A 667 
Ka(straat) B 492
Kasuka(rivier) en Kasuka (Road/Weg) ook 

Kasouga (Mouth) A 667 
Katemba-Autsaub B 492 
Kauamseb, Khouamseb A 668 
Kaubas A 668 
Kaucera, Kaukera A 669 
Kauchab A 669 
Kauchas A 669 
Kaukai A 670 
Kaukausib A 671 
Kaukay A 671 
Kaukeijs A 672 
Kaukerus (Gaoguris) A 672 
Kaukou A 673 
Kaukurus B 492 
Kauncamma A 674 
Kaus B 493
Kausenkei, Kausenkaye B 493
Kauukams A 674
Kavahe A 675
Kawaap A 675
Kawaas B 494
Kawab B 494
Kawib A 675
Kayas B 495
Kaykoop A 675
Kchaomarob A 676
Kcharugyeamseb A 676
Kchichas A 677
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Keboes, Kaboes B 495 
Kei A 677, B 497 
Keib A 679 
Keibeb B 497 
Keichenoep A 679 
Keidebees A 680 
Keidies(pos) A 680 
Keighaap A 681 
Keignap A 681 
Keigurub A 681 
Keikaap A 681 
Keikams(poort) A 682 
Keikanachab A 682 
Keikap A 682 
Keikaries(eiland) B 497 
Keikeis B 498 
Keikoeroe A 683 
Keikukeis A 683 
Keikurup A 683 
Keimas A 683
Keimas(mund), Keimas(rivier) A 684
Keimoe A 685
Keimoes A 685
Keimub A 686
Keinacammas A 686
Keing-, Kaingneisgaas A 687
Keiseab A 687
Keisie(berg) A 687
Keisie- of Kiesie(rivier) B 498
Keisikama, Keiskamma A 688
Keisis A 689
Keiskamma A 689
Keiskie, Keiskie(berge), Keiskie(rivier) 

B 499
Keisu A 692 
Keitzaub A 693 
Kenages B 499 
Kereekamma A 693, 694 
Keres A 694
Kerete(berg) A 694, B 499
Keuna, -(rivier), Keunas(kop) B 500
Keusikunniaati A 695
Keyka A 695
Kgabiekies B 500
Khaais, Kais A 695
Khabus A 696, B 501
Khaekhuwis B 501
Khaib, Kaib A 696
Khairob, Chairob A 696
Khajros, Chairos A 697
Khaisennamis B 502

Khamases A 697
Khamchas A 697
Khanigukha A 698
Khan(rivier) A 698
Khanus B 502
Kharachauib A 699
Kharases A 700
Kharaxas B 502
Kharikaitsaub B 503
Kharikaros A 700
Khauchab A 700
Kheis, ook Keis A 701, B 503
Kheis(berg) A 701, B 504
Khoabdanas A 701
Khoabendus B 504
Khoaberib A 701
Khoabib A 702
Khoaeib A 702
Khoaeib, Koaeib A 702
Khoagams A 703
Khoanas B 505
Khobab B 506
Khochanakoechab A 703
Khoiams A 703
Khoidanab A 705
Khoinoms B 506
Khomas (ook met -berg, -dal, -gebergte, 

-Hochland/-Hoogland, -kop) A 705 
K hom as(rivier), -(B antoenedersetting) 

A 706
Khomabes B 506 
Khomuis A 706 
Khonus B 506 
Khooates A 706
Khorab, Khorab(-Ost) A 707, B 507
Khorachaams, Khoraxaams B 507
Khorgukubis, Khoregukubib A 707
Khorixas A 708
Khorkham A 708
Khorogams B 508
Khoromus B 508
Khoros B 508
Khorrobees B 509
Khos B 509
Khosis B 509
Khotoas A 709, B 510
Khouchanas A 709
K(h)ougams A 709
Khousas A 709
Khowarib, Kowarib A 710
Khoweamgarub B 510
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Khuamgarub B 511 
Khuams A 710 
Khubas A 710, 711 
Khubub B 511
Khubus, (berg, -rivier) B 511 
Khuchanas, Khuxanas A 711 
Khugu A 711 
Khuidigams B 512 
Khuigams B 513 
Khukammi A 711, B 513 
Khukhuwis B 514 
Khumib B 514 
Khunubes B 515 
Khuob B 515 
Khuob A 712
Khuos(gebirge), Chuos(berge) A 712
Khurarub B 515
Khuris B 516
Khurukeib B 516
Khusib B 517
Khuwiras B 517
Khuwitsaus A 712
Kiegas B 518
Kiekoes(vlei) A 712
Kigherheap B 518
Kijgarries A 713
Kikemans(rivier) A 713
Kiki(berge) A 713
Kinachas B 519
Kingna(rivier) B 519
Kinka A 714
Kinko, Kinko(rivier) B 519
Kiriis B 521
Kiriis-Ost A 714
Kirrie A 715
Kirriebees A 715
Kisagubus A 715
Klein Angous B 521
Kmas en Bitter Kmas A 716
Knabies A 717
Knakkies(berg), (Konakwasberg(e)) B 523 
Kneu B 523 
Knichab A 717 
Knoeniebie(kop) B 525 
Knorros A 717 
Knoynknhap(rivier) B 525 
Knui(poort, -rivier), Knuy, K’nuy, Knuy(ri- 

vier) ens. B 526 
Knysna A 717, 718-720 
Koaas A 720 
Koab A 720

Koabis A 721 
Koadaob A 721 
Koadomchab A 721 
Koagams A 721 
Koais B 527 
Koam A 722 
Koams B 527
Koams & Zoutvlei. Koams(bult) A 722
Koams(vlei) A 722
Koangaap A 723
Koankub A 724
Koanus A 724
Koas (Groot, Klein) B 528
Koa(vallei) A 724
Kob, Khob A 725
Kobaab B 528
Kobaknuhaap A 725
Kobas A 725
Kobaus A 725
Kobe (ook Groot- en Klein-Kobe), Koe- 

bee(berge), -(pas), -(rivier) B 528 
Kobee, Kobee(berge), Koebee(rivier) A 

726
Kobie(fontein), Kobis(fontein) B 530
Kobip A 726
Kobis A 726, B 530
Koboop ook Coboop en Kaboep A 726-728
Koboos, Kooboos A 728
Kobos A 728
Kobuser(berg) B 531
Kobus(rivier) B 532
Kochas B 532
Kochena B 532
Kochna A 728
Kodaos A 729
Kodas, Kodas(piek)/Kodas (Peak), Ko- 

das(rivier) A 729, B 532 
Koeakamka A 729 
Koeams A 730 
Koebas (hoek, -kolk) B 533 
Koeboegas B 533 
Koedoe A 730 
Koedoma B 533 
Koegab(rug) B 534 
Koega(rivier) A 730 
Koegas, Kougaas A 731 
Koegas, ook Koegas(brug), (-puts) A 732, 

B 534
Koegeroo B 535 
Koegoekoep A 732 
Koegrabie A 733, B 535
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Koekabaseb B 536 
Koekabassi A 733 
Koekais A 733 
Koekama A 734 
Koekaup A 734 
Koekauwp A 735
K oekedouw s(berg), Koekedou( rivier), 

Onder Koekedouw B 537 
Koekenaap A 735, B 537 
Koekenap A 735 
Koekoeb B 538 
Koekus A 736
Koenabip, Koenabip(kop) B 539 
Koene (Laaghte), Koene(kraal) A 737 
Koenie(kloof), Koenie(kraal), Koenie(kuil) 

A 737
Koeninganib A 737 
Koenobee(kop) B 539 
Koeriekaas(rivier) A 738 
Koeri(e)s(berge), (-kop), (-rivier) A 738, B 

539
Koerietjiekwas B 540 
Koeris A 739, B 541 
Koeroeama B 541 
Koeroebees A 739. B 542 
Koeroegab A 739 
Koeroedaap B 542 
Koeroegab, Kuruga B 542 
Koeroe(hoog) B 543 
Koeroe(kloof) B 543 
Koeroe(kop) B 544 
Koeroe(koppie) A 740 
Koertzebeb, Kotzebis, Koutsebees. Kursi- 

bib B 544 
Koes A 740, B 545 
Koesaas A 741 
Koesap A 742 
Koes(kop) A 742 
Koesnaatjies(kop) B 546 
Kogaseep A 742 
Kohakoeka A 743 
Koherab A 743 
Koibis A 744 
Koichab, Koechab A 744 
Koichas A 744, 745, B 546 
Koies, Khoies A 745 
Koig. Koig(puts) B 547 
Koigab(rivier) A 745 
Koignas A 746 
Koiimasisnamtib B 547 
Koikams B 548

Koireb A 746 
Koisabes A 746 
Koius B 549 
Kokobos A 747 
Komaggas A 748 
Komas(rivier) B 549 
Komasoas A 750 
Komatkabies B 550 
Komatsas, Komatzas B 550 
Komdo, Komdo(berge), Komdos(ruggens). 

Comdo B 551
Komdomo, Komdomo(drif) B 551 
Komga A 750 
Komgoois B 552 
Kommadagga A 751 
Kommessie(kloof) B 552 
Komnabis A 752 
Komnarib A 752 
Koms A 753, B 553 
Koms. Koums A 753 
Koms(rivier), Koms(berg), Koms(bergpas) 

A 754, B 554 
Komtis, Tkomtis A 755 
Konakwas(berg(e)) A 755, B 554 
Konap A 756 
Konga, Konga(pan) A 756 
Konkaib A 757 
Konkiep A 757
K o n k o o n s ie s , K o n k o n sie s , K onkon- 

sies(kop) A 757 
Konkyp B 555 
Konnagubib B 556 
Konnes, Konnes (se Pan) B 556 
Konnes, Konnis(soutpan) A 758 
Kontorogab A 758 
Konta(rivier) B 557 
Koo A 758, B 558 
Kooigas B 558 
Koonap A 759
Koo(pan), ook Koo(pan-Noord) en (-Suid) 

A 760
Koornhuis. Koringhuis (eintlik Kurikuis) 

A 761
Koos A 761 
Koppies A 761 
Kopumnaas A 763 
Korabib A 763. 764 
Koradaob B 558 
Korais B 559 
Korakorabis A 764 
Korander(kolk) B 559
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Koranna(berg), Koranna(kolken) A 764
Koranna(land) A 765
Koranna(sfonteinberg) B 560
Korauiseb A 765
Koredommi B 560
Korkams A 766
Koros B 560
Korouw A 766
Korrogas, Korochas B 560
Korzebeb B 561
Kosies, Kosies(berge) A 766
Kosi(pan) A 767
Kosis A 767, 768
Kosos A 768
Kotzekous A 768
Kouams(rivier) A 769
Koubalas, Kowbahrs A 769
Kou(berg), Kou(berge) A 770, B 561
Kou(boomberg) B 562
Kou(boomkloof) B 562
Koudouw B 562
Kouga(berge) A 770, B 562
Kouganab B 563
Koukonop(sdrif) A 770
Koukuab B 563
Koukuas A 771
Kouma, Kouma(rivier) B 564
Koumas A 771
Koumasis A 771
Koumis A 772
Koumoesknaap, Omuskab B 564
Koungama A 772
Kounie(kloof) B 565
Koup, Goup (Die) A 773-776
Koup(kop), Koups(leegte) A 777
Kou(poort) A 777
Koups(leegte) A 777
Kourkam, Kourkamma(berge) A 777
Kourkamma A 778, B 565
Kouroes(kop) B 566
Kourootjie A 778, B 567
Kous A 778
Kousas A 778
Kous(berg), Gous(berg) B 567
Koufiies- (of Sand)(rivier) A 779
Kousies- (of Buffels)(rivier) A 779
Kowas A 781
Kowas, Khowas A 782
Kouwe A 782
Kowes A 783
Kowie A 783

Kowiep(rivier) A 784, B 568 
Kowithimas A 784
Kragga, Kraggas(hoogte), (-rivier) A 785 
Kraggakamma A 785 
Krakadou(w) A 787 
Krama(s)(fontein) B 568 
Kregas(berge), Kregas(kop), Kregas(rivier) 

B 569
Krekenop A 787
Krie(berg), Kriedouw, Kriedouw(krans) 

B 569
Kriedouw A 787 
Kromanka A 788 
Kroomie A 788 
Kuabetsaus B 570
Kub, Kub (Siid). (Voigts)kub A 789
Kubakop A 789
Kubas A 790
Kubaub B 571
Kubib(vlei) A 790
Kubieb A 790
Kubis, No(o)rd Kubis, Kubis(-N(o)rd) A 

791, B 571
Kubiskow(berg) A 791 
Kubitsaus B 572 
Kubmaams A 792 
Kuboes(berg) B 573 
Kubub A 792
Kubub(-Ost), (West-)Kubub A 793
Kubukams, Qubuukams A 793
Kubukubis B 573
Kubus A 793
Kuchanas B 575
Kuckaus, Koekus A 794
Kuderup A 794
Kudieis B 575
Kudiganoums A 794
Kudis, B 575
Kudis B 576
Kudom(rivier) B 576
Kudu(berg) B 577
Kudung A 794
Kudung(rivier) B 577
Kuhap A 795
Kuibibgaus A 795
Kuibis A 795
Kuikeip A 796
Kuikop(berg) A 796
Kuimuchab B 578
Kuip, Grootkuip A 797
Kuip, Kleinkuip A 797
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Kuis A 798. B 578 
Kuiseb A 798
Kujam. (-kop). (Pools) A 801 
Kukama A 801 
Kukanibeb A 801 
Kukoi A 802 
Kumakams A 802 
Kumchuchanub B 579 
Kumdarha B 579 
Kumdun A 803 
Kumkum A 803 
Kums A 803. B 579 
Kumsiep. Kumsib A 803 
Kumsis A 804
Kunabib. Kunabib(rivier) A 804. B 580 
Kunap (Post) B 580 
Kunemus A 804. B 581 
Kungkab B 581
Kunibcs. Kunibus. Khunibes A 804. B 582 
Kunjas A 805 
Kunobis B 582 
Kuns B 583
Kurieku (nou Karichab) A 806
Kurikaub A 806
Kurikuis A 807
Kurisigams B 583
Kuruams. Kuruoms A 807
Kurub A 807
Kurub(rivier) B 584
Kuruga A 808
Kurugaobgaos B 584
Kurukuru B 584
Kururu(fontein. -rivier) A 808
Kurusap A 808
Kuteb A 809. B 585
Kutis A 809
Kuubmaams(vley) A 809
Kuwis A 809. B 585
Kuwugabes B 586
Kuvga. Kuygas (Flats) A 810
Kuzikus A 810. B 586
Kwaap B 586
Kwacao A 810
Kwagga(s)- A 811
Kwakwas A 811
Kwanais. Quanais A 812
Kwas B 587
Kwoap A 812
Kwoap. Kwabs(kop) B 587
Kvgariep A 812
Kvkoe B 588

Kykoedie. -dy A 813 
Kykwas A 814 
Kvky(berge) A 814 
Kys(rivier) B 588 
Kyskadie A 814 
Langkaa. Langca B 589 
Maguams A 817. B 590 
Makam A 817. B 590 
Makhaib B 591 
Ma(krans) B 591 
Makwassie A 817 
Manina A 818 
Mas A 818 
Masts B 591 
Massaus A 818 
Matsap A 818 
Matzikamma(berge) A 819 
Mavis A 819 
Meehouw A 819 
Middelka B 592 
Moebees. Moeboes A 820 
Moesamoeroep B 592 
Mukorob A 821
Mumcumqua. Numcumqua. Numqua A 822
Munugutsoub B 592
Mures A 823
Muteraba B 593
Mutsoagus A 823
Naab A 824
Naab (se Berg). Naab (se Koppe) A 824 
Naauaump B 594 
Nabab A 824
Nababeep. ook Nababieps(berge). (-rivier) 

A 825. B 594 
Nababis A 826. B 595 
Nabageis A 826 
Nabaghakou A 827 
Nabagno A 827 
Nabahi A 827
Nabakharis. Nabageis A 828 
Nabaos. Nawaos B 596 
Nabas A 828. 829. B 596 
Nabas. Nabas(berg) A 830 
Nabasep(rivier) A 830 
Nabasiep A 830 
Nabasiep. Nabiseep B 596 
Nabatsaup A 831. B 597 
Nabe. Nabee. Nabbe(kloof) A 831 
Nabeep. Nabeep(rivier) B 597 
Nabes [Nabis]. A 832. B 597 
Nabibis A 833
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Nabies B 598
Nabies(berg) A 833
Nabip, ook Nabies(berg) A 834
Nabis A 834
Nabitsaus B 598
Naboes A 834
Na(boomspruit) A 834
Nabus A 835
Nadas A 835
Nadouw, Nadouws(berg) B 599 
Nadow A 836
Nagas, Nakas, Nakhas A 836
Nagas, Nagas(rivier) B 599
Nagas(rivier) B 600
Nagobeb, Nagobib A 836
Nagubes A 836
Nahabip A 837
Na(hoogte) A 837
Nahoon A 837
Naiams A 838
Naib, Naip A 839
Naibhaos A 840
Naichanab A 840
Naidaus A 840
Naidaus(kuppe) B 600
Naigab B 600
Naihab A 841
Nainabas A 841
Nainaub, Neinaub B 600
Naip A 841. B 601
Nais A 841
Naisees A 842
Naiub A 842
Nakab(nord) B 601
Nakaeis B 602
Nakais, Nakeis A 842, B 602 
Nakamma(kloof) B 602 
Nakeuis A 843 
Nakop A 843 
Nakop, Nakab B 603 
Nakouris(berg) A 844 
Nakusib A 844 
Nam A 844 
Namabies A 845
Namagari, Namagali, Namahari, Samagari 

A 845
Namaguabeb B 604 
Namakorabis A 846
Namakwa(kop), Namaquas(fontein) A 846 
Namakwa(land) A 846 
Namap(eiland) B 604

Namariseb A 847 
Namas B 604 
Namatubis B 604 
Namgas A 847 
Namgus A 847 
Namiams B 605
Namib(grens), (-kloof), (-plaas), (- Rock) 

ens. A 849

Namib(woestyn) A 847, 848, 849, B 605 
Namies(dorp), Namies(berge), Namies(poort), 

Namies(-Noord), (-Suid) A 850 
Naminus A 851 
Namis A 851 
Namisis(rivier) B 605 
Namkus, Namgus B 606 
Namroos(hoogte), Namaroep B 606 
Namseb, Numseb A 852 
Namtap A 852 
Namtob A 853, B 606 
Namus(kluft) en Namus(berge) A 853 
Nanaga, Nanaga(hoogte), Ncanara B 607 
Nanebis A 853 
Nanees A 854 
Nangaroep A 854 
Nanib A 854 
Nanibechab A 854
Nanibes, Nanibees, Nanibies A 855, B 608 
Nanious A 855
Nankoos, Nanqua’(s Kop) B 608
Nanitsus A 855
Nannedouw A 856
Nanseep A 856
Nantagoas B 609
Nanuchas B 610
Nanzes B 610
Naob A 856, 857
Naobis A 857
Naochaamis A 857
Naos B 610
Naos B 611
Naos, Naos(felsen) A 858 
Naosagomab, Nausgomab B 611 
Naosanabis, Nausannabis A 858, B 611 
Naoses B 612
Napkei, Napkeis(kop), (rivier), Napky, 

Napkys(mond). Napkys(rivier) B 612 
Narachaams A 860, B 613 
Naraes (eintlik Narais) A 860 
Naragas A 861, B 614 
Naragoas B 614 
Naramas B 614
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Naramoep B 615
Naraob, Naraobtanab B 615
Nara(p) A 861
Naras A 862
Naras(nek) A 862
Naraub B 615
Nardou(sberg) A 862
Nardous(berg) B 616
Nardouw, Nardou(sberge) A 862
Nareb A 863
Naresghaap A 864
Narguab B 616
Narib A 864
Naribis A 864, B 616
Narie(kippe) B 617
Nariep A 864
Naries (ook Narries) A 865, B 617 
Naris A 865 
Narnbees B 617 
Narob A 866. B 618 
Narob(mund) A 866 
Narob(rivier) A 866
Naroegas, Narugas, Narougas, ens. A 867
Naroegas(poort) B 618
Naroep A 867, B 619
Naroes A 868, B 619
Naroes B 620
Naroogna B 620
Naros A 868
Narougabib B 621
Narra(veld) A 868
Narries, ook (Boonste/Onderste) Narries, 

Narries (se Laagte/Loop/Mond/Rooi- 
koppe) ens, A 869 

Narris A 869 
Nar(r)oo A 870 
Narubis B 621 
Narubis A 871, B 622 
Naruchas A 872 
Narudas B 622 
Narutsaub B 622 
Nastom B 623 
Natab A 872 
Natas A 872 
Nauams A 872 
Nauas, Nouas A 873 
Nauas, Klein- (Klein-Nauas) A 874 
Naub (Aub) A 874 
Naub(plato) A 874 
Nauchas A 874 
Naudau A 875

Naudaus, Noudaus A 876 
Naudomp B 623 
Naudus B 625 
Nauga A 876 
Nauga, Nouga A 876 
Naugushais B 625 
Naukoti A 877
Naunas, Naunas(kuppe) B 625
Naup (Aub) B 626
Nauroonamies A 877
Naus B 626
Nausgomab A 878
Nautabis A 878
Nautsis B 627
Nautu B 627
Nauzerus A 879
Navachab A 880, B 629
Nawaharus A 881
Nawaptana A 881
Naweb A 881
Nawehub B 629
Neiaob B 629
Neidanab A 882
Neigab B 630
Neihoni A 882
Neihon(s) A 882
Neikaub A 883
Neikhoes B 630
Neims A 883
Neineis A 884
Neins A 884, B 631
Neins-(West) B 631
Neinum A 885
Neisip, Neiseb A 885
Neitidom B 631
Nerahoas A 886
Neranaisib B 632
Nerap A 886
Neumasis(koppjes) B 632
Neuras B 632
Ngaap(kop) A 887
Ngaghnais B 633
Ngami A 887
Nguroebees B 633
Niais B 634
Nigramoep A 887, B 634
Niguib B 635
Nineis B 636
Noab A 888
Noabies, Noabees B 636
Noabis B 636
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Noachabcb. Noachabeb(rivier) B 637
Noaga B 638
Noagore A 888
Noakchaob A 889
Noakhus A 889
Noap Hills. Naub(plato) A 890
Noas A 890
Noas(drift) A 890
Noatsaus B 638
Nobees. Nobes A 890. B 639
Nobgams A 891
Nochas(vlei) A 891
Noea A 891
Noegare(e) A 891. B 639 
Noegareb A 892 
Noeib A 892 
Noene(boschvlei) A 893 
Noenie(bosknop) B 641 
Noeniegora B 641 
Noenie(poort se Kop) A 893 
Noenie(put) A 893 
Noenieseep (se Duin) A 893 
Noeses. Loeses B 641 
Noetsekamma A 893 
Noetsie A 894 
Noetzekamma A 895 
Noeyob A 895 
Nogab (Pool) A 896 
Nogarragab(rivier) B 642 
Noheep B 642 
Noib. Nooi(bos) A 896 
Noibis B 642 
Noiob B 643 
Nomabeb A 896 
Nomabs B 643 
Nomachas A 897 
Nomas, Nomaos A 897 
Nomatsaus A 898 
Nombees. Nombies A 899 
Nombies B 643 
Nomechas A 899 
Nomgas( kloof) B 644 
Nomgachas A 899 
Nomsdrif A 900 
Nomsoros A 900. B 644 
Noms(rivier) A 900 
Nomtsas A 900 
Nomtsoub A 901 
Nonaams A 901 
Noni(bas) A 902 
Noni(das) A 902

Noni(kam) A 903 
Nonkaip A 903 
Nonowus A 90.3 
Nous A 903
Nooi en Nooi(bos) A 904 
Nooi(bosleegte) B 645 
Noop. Noop(baai. -duine). Noep. Noup 

B 645
Norab, Norap B 646 
Norabees A 904 
Norabis A 905. B 646 
Norachaaigas A 905 
Norachas A 905 
Noriseep B 646 
Norobeb A 905 
Noroghanap A 906 
Norokei A 906, B 647 
Norokhoros A 906 
Noronaub A 906 
Norozinoos A 907 
Norras A 907. B 647 
Norree. Nore. Nora B 648 
Noruby. A 907 
Nosagaus B 649 
Nossob(rivier) A 907. B 649 
Nouansies. Nouneies A 910 
Nouchab A 910 
Noudonsies A 911. B 650 
Nouga B 650 
Nougab B 651 
Nougarib A 911 
Nougaseb A 912
Nougat(pass), Naugats(poort) A 912
Nouhobib B 651
Nou(kranskop) B 651
Nounaib A 912
Noup. Noup(heuwels) A 914
Nou( rivier) B 652
Nous A 914
Nousees A 914. B 653
Nousies B 653
Nous (se Poort) B 654
Noutoe. Now Tio. Now Tu A 916
Noutsawisis A 917
N'Rouga's (Pans) A 918
Nuahoes A 918
Nuaibeb(berge) A 918
Nuaises A 918
Nuanuip A 919
Nuaob A 919
Nuaoop A 919
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Nuaos A 920
Nuarachab A 920
Nuaub A 920
Nuaus B 654
Nubapis A 921
Nubes A 921, B 654
Nubib A 921, 922 B 655
Nubis(kopp) en ook Nobees/Nubees A 922
Nubuamis A 922
Nuchas A 923
Nuchorabis A 923
Nudaob A 923
Nudaus A 924, B 655
Nudom A 924
Nudom(i) A 924
Nudouns A 925
Nudous B 656
Nudwab A 925
Nueisib B 656
Nugab A 925
Nugames A 926
Nugamseb A 926
Nugamtib A 926
Nuganib, Nuganibgaos A 926
Nugariep A 927
Nugoaes A 928
Nugoais A 929
Nugub A 930
Nugubais A 930
Nuguib A 930
Nuhas(berg) A 930
Nuhoab, Nuhuab B 656
Nuhoas A 931
Nuhomi B 657
Nuhub A 932, B 657
Nuhumi A 932
Nuiba A 932, B 657
Nuichahas A 933
Nuichas A 933, B 657
Nuidaob, Nuidaos B 658
Nuidoms A 933
Nuims B 658
Nuires B 658
Nuis A 934
Nuisib B 658
Nuisie B 659
Nuis(rivierkloof) A 934
Nuitsas B 660
Nukaib A 935
Nukais A 935
Nukakamma A 935

Nukaneb A 936, B 660
Nukei A 936
Nukhara A 937
Nukhuwis B 660
Nukois A 937, B 661
Nukub A 937
Nukumab A 937
Nukurus A 938
Numais, Numais(spitze) B 661
Numdis B 661
Numees, Numees(berg) A 938
Numeib(vlei) B 662
Numis B 662
Numus A 938
Nunab B 662
Nunabeb B 662
Nunabes B 663
Nunanib A 939
Nungor A 939
Nunib B 663
Nunieabs/Nunig(h)abs (se Berge) A 939
Nunigabs (se Berge) B 664
Nunighab(rivier) A 940
Nunub A 940
Nuquap B 664
Nuris B 664
Nurugas B 665
Nutiep B 665
Nutsas A 940
Nuttabooi B 666
Nutups(drift) A 940
Nuuib A 941
Nuuibeb A 941, B 666
Nuuis A 941
Nuwaris(kop), N'Wardouws(kop) B 666
Nuwuhomeb A 941
Nuy A 942
Nuzinabis B 667
Nytas (Cnydas) B 668
Oab A 944
Oabes, Oabis A 944
Oachab A 944
Oamites A 944
Oamseb, Oamsib A 945
Oanab A 946
Oanasib A 946
Oanchab A 946
Oankarab A 946
Oanoab A 947
Oanob(rivier) A 947
Oas B 670
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Oas A 948, 949. B 670
Oas, Twas(s). Quas(s) A 949
Oas(rivier) A 950
Obab A 950
Obagam A 950
Obeb, Obib, Oebip A 951
Obees A 951, 952
Obib, Obub A 952
Obib(berge), Ubib(dam) A 952
Obiekwa(berge) A 952
Obobogorab A 953
Obochus B 670
Ochatsous A 954
Oeba A 954
Oedaewecamma A 954
Oegab/s, Oigab, Ugab A 955
Oems(berg) A 955
Oena A 955
Oenab (Noord) B 671
Oenitzaub A 956
Oerebis(rivier) A 956
Oernoepl rivier) B 671
Ogams A 957
Ogamseb B 671
Ogas A 957
Ogenas. Ogenas(pan) B 672
Ogokwa(land) A 957
Ogoms A 958
Ograbie A 958, B 672
Ohab A 958
Oiams A 959. B 673
Okarus A 959
Okharob B 673
Okhus B 673
Okiep A 959
Olib Plums B 674
Omabis A 961
Omees A 961
Omgura, Omgus (Kai. Khari) B 674 
Omnoupdous, Omoupous A 962 
Onahusis, -kusis A 962 
Onanes(berg), -(rivier) B 675 
Onanis (Groot- en Klein-) A 962 
Onap B 678 
Onas A 963 
Onchas A 964 
Onis A 964
Onseep, Onseep (se Loop) A 964 
Onseepkans A 964 
Oochaams B 677 
Oograbies A 966

Oonab A 968 
Oorbietjies(fontein) B 677 
Oosip, Osib (Ausib) A 968 
O(-poort) A 969 
Orab A 969 
Orab( rivier) A 969 
Oranais, Urioneis B 677 
Oribi (Fountains), Oribe. Oribi (Dale) A 

970
Oribgab B 678
Orikobes A 970
Oritschaub A 970
Oroaub A 971
Orochas B 678
Orokap A 971
Orokhoais(berg) B 679
Orokhub A 971
Orop B 679
Oros A 972, B 679
Orotsaub A 972
Orrie (se Kloof) B 680
Orroo B 680
Os(berg) B 681
Osib A 972
Osip B 681
Osis A 972
Osis. Usis A 973
Oskamma A 973
Otas, Otaas, Outas A 974
Otsoub A 974
Oub A 975
Oubeeb. Oubeep(baai), Oubeep (Cove) 

A 975
Oubeep A 976 
Oubees A 976 
Oubip(kop) B 682 
Ouchamma A 976 
Ouchas A 977 
Oudannisiep(rivier) A 977 
Oude Huis B 682 
Ougami A 977,
Ouha A 978 
Ouka A 978 
Oukamma A 978 
Oukoos(rante) B 682 
Oukueis A 979
Ouroenafbak se Koppies) B 683 
Ous (Tkous) A 979 
Ouses B 683
Ouss, Ous, Oes, Oos, Koets A 979 
Outas, Otas A 980
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Outeep(rivier) B 684 
Outeniekwa A 980 
Outiep B 684 
Outjo A 983 
Outsoub B 684 
Owas B 685 
Parasis, Paresis A 985 
Pauga A 985 
Pepe B 686 
Pepe( kloof) B 686 
Persip A 986 
Prieska A 987 
Qamata A 989 
Qhaba A 989 
Qora A 990 
Qua, De A 990 
Quaecoma A 991 
Quaggaffontein) B 688 
Quahanap A 991 
Quanti A 992 
Quar (Forest) B 688 
Quasidie, Kwas(s)i(e)die(rivier), Quassa- 

die, Kwassadie, Kwassadie(rivier)
B 688

Quaxous B 689 
Quenoncha A 992 
Quieep, Quiep A 993 
Quinabeep A 993 
Ramkie B 690 
Rotegab(rivier) B 692 
Rougas (B oven/O nder), Rougas(kop) 

A 995
Rougas, N’Rougas (Noord/Zuid) A 995
Saais B 693
Sa(a)nsee A 997
Sabidas B 693
Sabies A 997. B 693
Sabies, Sabies(rivier) B 694
Sabiesies A 997
Sakolka A 997
Samanab B 695
Samoep, Samoep(rivier) A 998
Samra' A 999
Sangneis A 999
Sannagas A 1000
Sapkamer B 696
Sapkamma A 1000
Saraip B 696
Saraus B 697
Sarib A 1001
Sariesaam B 697

Seeis A 1001 
Seibes A 1003 
Sib A 1003
Sidouws(berg), Sidouws(vlak) B 699
Sigurab B 699
Sijnna, Synna B 699
Sinib B 700
Sinib B 701
Sjabisch(e Rivier)/Zabisies(rivier) A 1003
Soavis B 701
Sobeb B 702
Soeis B 702
Soes, Soe(rivier) B 702
Soetap B 703
Soma A 1004
Somnaas, Somnaas(baai) A 1005
Sonara A 1005
Sonkwasdrif A 1005
Sonoab A 1006
Soris A 1007
Soromaas B 703
Soromeidas A 1008
Sorris-Sorris A 1008
Sorrobib B 704
Soso(rivier) B 704
Sougap A 1008
Sous B 705
Stilweitkoeroe B 706
Sumas, Sumas(-West) B 706
Su(pan) B 707
Sus A 1010
Swabies, Sobabe(soutpan) B 707
Swakop A 1011
Swakopmund A 1013
Swartkobus B 708
Taberos A 1016
Tabes A 1016
Tabezan A 1016
Tabhomi A 1016
Tabikeip A 1016
Takkap, Takkap(rivier) B 710
Tamuhap A 1017
Tanies, Tannies B 710
Tankwa(-brug, -(s)karoo.-(s)rivier) A 1017
Tap(fontein) B 711
Tarabi(e)s B 712
Tarahap A 1018
Tarakhois A 1018
Tarka(-rivier, -stad) A 1019
Tarras B 712
Tatas(berg), Tatas(bergrivier) A 1020
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Taucoue A 1020
Taukheis, Taukheis(vlei) B 713
Tauseb B 713
Tauseep, Touseep A 1021, B 713 
Tboop B 713 
Tcaiamoes A 1021
Tcaim oep, T caim o(e)ps(laagte), 'Tcai 

moep(kop) A 1021, B 714 
Tchaihoip B 715
Tchando, Tjando, Tchando(kloof) B 715
Tchnuganoo, Tchnugandoo B 716
Tcuip A 1022
Techas, Texas A 1022
Teiqua A 1023
Tgabies B 717
Tgare A 1023
Tgombees (se Kop) A 1024
Tgunaqua B 717
Tgybie(kop) B 718
Thabis A 1024
Thamhamma(berge) B 718
Tharakamma, Caracamma B 719
Tharakam(m)a, Caracamma A 1024
Theimakoethama A 1025
Thokoe A 1026
Thou A 1026
Thuata, Tuhata A 1026
Thurukhum A 1027
Tiaob A 1027
Tinkas A 1028
Tiras A 1028
Tjirighas A 1029
Tkieriedous B 720
Tkoeroe(berg) B 720
Tkoeroe(kop) B 720
Tkokoboos A 1029
Tkouroes B 721
Tnaikoep B 721
Tnongas B 721
Tnougab B 722
Toasis B 722
Tobos B 723
Toegabs(rug) A 1030
Toelykamma A 1030
Tomitsaub, Dometsaus B 723
Tootobie, Tootabie B 724
Torobis A 1031
Toroo (Flache) A 1031
Toros A 1031
Torroo A 1031
Toubep, Toubeep A 1032, B 725

Tounobis, Tunobis, Kounobis A 1032
Tourlosie A 1033
Tous(koppe) B 725
Touws(rivier), (-gebergte) A 1033
Toyzega B 725
Trados A 1034
Tradou(w) A 1035
Traka A 1035
Trakas(kuilen) A 1036
Tratra(berge), (-rivier) A 1036, B 726
Trekkentouw A 1036
Troetroe A 1039
Tsabiams B 726
Tsabibes B 727
Tsabichas A 1042
Tsabis A 1042
Tsabisis A 1042
Tsabisis (Ost) B 727
Tsachanabis B 727
Tsamab A 1043
Tsamams A 1043
Tsamaros A 1043
Tsamasis A 1044
Tsami A 1044
Tsamma A 1044
Tsammams A 1044
Tsamma(pan) A 1045
Tsams A 1045
Tsao A 1046
Tsaobis A 1046
Tsaobis(mund) A 1047
Tsarachaibes A 1047, 1048
Tsaraxabis A 1048
Tsaridib A 1048
Tsaris A 1049
Tsatsachas A 1049
Tsaub (Gross Tsaub) A 1050
Tsauchab, Tsaoxab A 1050
Tsaugoas A 1051
Tsaugoes, Tsaugus A 1051
Tsaukaib, Tschaukaib A 1051
Tsaun A 1052
Tsauraheib A 1053
Tsaurob, Tsaurab A 1053
Tsaus B 728
Tsawisis A 1054, B 728
Tschaunaup B 728
Tsebeb A 1055
Tsebris A 1055
Tseis (en Tseis Gaobas) (en kyk Zais) 

A 1056
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Tses A 1057. B 729 
Tsimeko A 1058 
Tsintsabis B 729 
Tsirub, Tsirup A 1058. B 731 
Tsisab A 1058 
Tsitsikamma A 1059 
Tsoabis B 731
Tsoakobas. Zoukobas B 732
Tsobis, Sovis A 1060
Tsomtsaub A 1060
Tsondab A 1061. B 732
Tsondaus B 732
Tsongna(pan) A 1062
Tsourob B 733
Tsubeb A 1062
Tsubees A 1062
Tsubgaos A 1062
Tsubgaris A 1063
Tsub(rivier) A 1063
Tsugubeb B 733
Tsumamas A 1063
Tsumeb A 1064
Tsumis A 1064
Tsumis A 1065
Tsumis(park) A 1066
Tsutsab A 1066
Tsuwandes. Tsowandis A 1066
Tugab, Tuchab A 1067
Tumas A 1067
Tumes A 1068
Tumib A 1068
Tunis B 733
Turudaos A 1068
Tutabis A 1068. B 733
Tutara (-gais en -kharis) A 1069
Twadous A 1069
Tyarha B 734
Tythouw A 1069
Tzaas A 1070
Tzairis A 1070
Tzamin A 1070
Tzaus. Tsaus A 1070
Tzobaas. Tsobaas A 1071. B 735
Tzoron A 1071. B 735
Uap A 1072
Ubab A 1072
Ub(berg). Ub(rivier) B 736 
Uberos B 736
Ubiams, Ubiam(rivier) B 736 
Ubib A 1072. 1073 
Ubib, Obeb A 1073

Ubib(kop) A 1073
U bukos. U bakois. Ubakus. Ubukhoes 

B 737
Ubus A 1074 
Uchab A 1074 
Uchakariep A 1074 
Uchanaris A 1075 
Udabes A 1075 
Udabib A 1076 
Udaob(rivier) A 1076 
Udigauga A 1076 
Uep (Uip) A 1077 
Ugab B 737
Ugab(rivier). Ugab(mund) A 1077
Ugams A 1078
Ugub B 738
Uhabis A 1078
Uheib B 738
Uias, Uiais A 1079, B 738 
Uib A 1079, B 738 
Uibarakaus B 739 
Uibeb. Uibib A 1080 
Uibeb B 739 
Uibis A 1080. B 739 
Uichanas A 1080 
Uichenas B 740
Uiganis. Uigantes. -tis A 1080. B 740
Uigenab B 741
Uigenab B 742
Uinedas A 1081
Uis A 1081
Uisib A 1082
Uisiptkuip A 1082
Uis(water) A 1082
Uitigams A 1083
Uitsab A 1083, B 742
Uizip A 1083
Ukama (Ugamas ens.) A 1084
Ukamas A 1084, B 742
Ukanip A 1085
Ukhaeb B 743
Ukribip A 1085
Ukui, Okui A 1086
Ukuib A 1086
Umeis B 743
Umis A 1086. B 744
Umkchamma A 1086
Umkus B 744
Urns A 1087
Urns, (Klein) Urns, (Gross) Urns B 744 
Umub A 1087, B 745
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Uniat), Unjab, Uniab(mund) A 1087.
B 745

Uniab B 745 
Uniam B 745 
Unias, Unihas B 746 
Unigams B 746 
Unigaos A 1088 
Unis (Onis) A 1088 
Unub A 1088 
Unus A 1089
Uranoep, Oernoep. Orienoop A 1089
Uriab A 1089
Uribes B 747
Uribibfberg) A 1090
Uridanab A 1090, B 747
Uridom(i) A 1090
Urieb(berge) A 1091
Uriebees A 1091
Urieis A 1091
Urigab A 1091, 1092. B 747 
Urigams A 1092 
Urigamtes A 1092 
Uriganis A 1093 
Urigas A 1093 
Urigawas B 748 
Urigomasib B 748 
Urihabas A 1093 
Urihuib B 748 
Urikab, Uriab A 1093 
Urikaib, Urikhaeb B 749 
Urikaruus B 749 
Urikhob B 749 
Urikomtes B 750 
Urikos A 1094 
Urikubeb A 1094
Urikuribis, Urikurubis A 1094, B 750
Urinanib A 1095
Urinanis A 1095
Urinarib A 1095
Urinorob B 750
Uripqua B 751
Urob B 751
Urrub, Urub A 1095
Uruai A 1096
Uruganus A 1096
Urumubu B 751
Ururas A 1096
Urusis A 1096

Us A 1097
Us, Ouss A 1098
Usakos A 1098, B 752
Usap A 1100
Usemab B 752
Uses B 752
Usib A 1100. 1101
Usis A 1101
Usis, Osis A 1101
Utas A 1102
Uub(vlei) B 753
Uwibib A 1102
Uwis B 753
Waggas (Flats) A 1104
Widouw, Wiedou(rivier) B 755
Xamgants A 1107
Xameb B 757
Xamgudomi B 757
Xamis, Xammus A 1107
Xammus A 1107
Xausib(berge), -(rivier) B 757
Xeibes A 1108
Ximmie(draai) B 758
Xochasib A 1108
Xoisabees A 1108
Xygas B 758
Yas, Yas(mond), Yas (se Laagte) A 1109
Ybeep, Ybeep(rivier) B 759
Ymasqua B 759
Ysis B 760
Zaaracaybee A 1110
Zabis A 1110, B 761
Zabubegas A 1110
Zabubegas. Zabubegas(-Ost) B 761
Zachas, Tsachas A 1111, B 762
Zais (Tseis) A 1111, B 762
Zamnarib, Tsamnarib A 1111, B 763
Zaracheibis A 1111
Zaris B 763
Zaudaus A 1112
Zoekamma, Zookamma B 764
Zonnekwa A 1112, B 765
Zukous A 1113
Zuney B 765
Zungah B 766
Zunis B 767
Zuwitsaub A 1113
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