
INLEIDING. 

De menigvuldiie nietlwe en belangrijke ontdel. 
tingen van Landen en Volken, welke in de laad1e 
helft der vortge eeuw gedaan zijn I hehben onze ken .. 
nis van den Aardbol grooteliJ1ts vermeerderd, en de 
wetenfchappen verrijkt. 

Het Publiek Relde een alge11leen helang itt deze 
fbort van leauur; en, naar mate de t!t!ne befchrijving 
van rtieuw ontdekte landen, in menigvuldigbeid van 
nieuwe voorwerpen, betrekkelljk tot de Natuurlijke 
I-liftorie, boven de andere uitmuntede; of naaE 
mate derzclvet fpeculatieve geest de aandacht VaIl 

een gedeelte nn het publiek vestigde op Commer
ciceJe, Landbouwkundige of Staatkundige befpieg~ 
lingen, naar dczel ve mate ook werd de t!t!ne dezer 
befchrijvingen bOyed de andere, als meer of min 
bclangrijk I aangemerkt. 
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flnder aIte de Ontdekkingen, welke gedurentfe liet 
gelloemde tijdperli aan bet Publiek zijn bekend ge
worden, munten inzondcrheid uit de menigvuldige
en gewigtige Ontdekkingen welke de groote e e 0 It • 

op zljne Reizen rondom dtn Aatdbol gcdaan beeft; 
zijne beJangrij1ie berigtem hebben eenen overvloed 
van noire opgeJeverd tot onderboud en nafporing 
van aIle befchaafde menfchen. 

De StaatsBlan, dO' Mndbouwlfundige, de Koop
man, de Beoefenaar der Natuurkunde, de ,\Vijsgeer , 
ja aIle Itlasfen van meDfchen kunnen ui1) zijne berig
ten noffe opzameIen, om hunne denkbeelden en hUD 
¥erfiand'te oefenen, hunne ijJeculatieD te vestigen ~ 
bunne ootwer-pen te realiferen, en de.telve toepasre • 
.ijIt te maken 011 .znllfe gedeeken van den AIlOdbol., 

on op ~odanjge yoorwerpen,. ais met hunne nei .. 
lingen en omftitndigbeden liet miest overeenkomeu .. 

Maar bovenal bebben de drift eerstgenoemden de. 
gewigtigfie refultuten uit de berigten van dien groo
ten Land· en Vollrolltdekkel"', en van de zoodani
gen, die zljue voetftappen gevoJgd zijn, kWlnen 
afleiden, en hunne fpeculatien in zulli eene ruime 
ma.te l~unnen uitbreiden em vestigell', dat men alsnog 
met geene mogeUjkheid Ian berekenen, to, welke be
langrljke belluiten en gevoJgen dezdw dool'l den tijd 
:lUlIen kunnen aanJeiding geven. 

flok heeft de ondervinding dit bevestigd; de fpe
GuJatieve geest der Engelfcbe Staatsleden heeft nan 
~C~ uiterfie einde des .hardbols , in het Oosten, de

Ie.-
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INLEIDING. S 

£ewigdge nieuwe Kolonie van Nieuw Zuil1·1Pallis 
doen vestigen; hoezeer ook bet kortzigtig Publiek, 
tot nog toe ~ de noodzakelijkheid en de voordeelen 
dezer ter nederzetting niet in fiaat geweest is te 
beoordeelen. 

Ann bet tegenovergefielde ultedle des Aardbols, 
op de Noordwest· kust van Amerika, en op de ei
la11den des Noordelijlten door coo It ontdekten 
grooten Archipelagos, gel~"k ook op meer andere 
groepen van Eilanden, heeft zich zedert dien tijd, 
door des evengenoemden grooten Reizigers onderrig
tingen, voorfiagen en aanmaningen, een nieuwe tak 
van handel In l'elterijen geformeerd, welke voor den 
handel op Clnna en de gevolgen van dien, van bet 
grootfie gewigt is, en waarvan voomnmelijk de 
Noord • Amerikanen, door nijverheid geleid en aan
gefpoord, aanmerkelijke voordeelen ttekken, welke 
nog buitengemeen kunnen vermeerderen, en door 
ledcr handeldrljvend Volk in gelljke mate genotell 
kunnen worden, indien bet nechts, de voorllagen 
van coo It en andere Wereld- omzeilers volgende, 
aldaar Kolonien fticht, In Pelterljen handelt, of ziclt 
op de Vischvangst enz. toelegr. 

Hieruit laat zich gereedeJijk afleiden t dat gewig
tige ontdekkingen van die natuur aanleiding kunnell 
geven tot groote gebeurtellisfen; en naar mate de 
gevolgen van min of meer bclang en applicatie kan
nen zijn ~ naar die mate bebooren wij ook zulke be
dlten te waarderen. Het groote doelwit van zoo· 

A ~ dl-
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dauige gewigtige ondcmemingen, welke de kunde 
des Aardbols vermcerdcrcn en de wetcnfchappen ver .. 
I:ijl(en, is derhalve - het menschdom te onderrig .. 
tell en hetzelve nuttig te zijn. Het laatfie kan op 
vcrfchillcnde wijzen gefchieden, geUjk wij hier voren 
aangculerkt hebbcn. 

Dan, Qok aan eenen auderen kant berchouwd, 
Zijll de voordceIen, waar toe ontdekkingen en be .. 
ichrljvingen van niet of weinig bekende landen aan
lciding kunncn geven, onberekenbaar.. lIet Publiel, 
verkrijgt daaraoor meerder fmaak in zoodanige foort 
van leC1:uur ~ en 11et kan aIsdan niet misfen, of ver .. 
.fdleidcll opmerkzame Iezers zullea overwegen, op 
welke wijze ~ volgens hunne BeigingeB en fpecuIa
,ien ~ daaruit voordeelen te haIen ziju; deze over
wegingen zullen fommigen wedcram opmerkzaam 
maken en aanfporen tot onderzoek, ill hoe verre ook 
andere landan fiof aanbieden tot verbeteringen,. eu 
in hoe verre de verkregene informatien daarop toe .. 
pasfelljk mogte11 zijn, om tot een meer lluttig ge .. 
bruik aanlciding te geven 1 - het zij meR vr~emde 
ploduCl:en met voordeel aldaar invoere en ftaturali .. 
fere, waardoor fomtijds de inkomften van landen 
DIet Ulillioenen guUens vermeerderd kunnen worden, 
zelfs door zoodanige voortbrengfelen, aJs in den 
eerfien opflag van weinig beteekenis fchijnen te zijn. 
waarvall wij in verfcheidene landen van Europa de 
trcffendlle bewijzen hebben; als, bij voorbeeld, 
door den aanbouw van vreemde Gram. Peul- en 

~ 
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INLEIDING 5 

Aardgewasfcn, Boom .. en GrasfODrten, Klaver en 
dergelijken; - of dat men het bouwen van dell 
grond, bet aankweeken en bewerken van fbmmfge. pro

dukten, op eenen meer eenvoudigen voet brenge, 
het geen in vele landen, voornamelijk in het warme 
klimaat, fomtljds van veel Yool"decl zoude kunnel1 
:aijn; - of het zij, eindelijk, dat men verbeteringcn 
zoeke daar te fiellen, door het invoeren van nuttige 
Dieren, enz. 

Hierdoor heeft zicb dan ook de zucht tot reizen 
in, en bet befcbrijven van zulke landen verbreid, 
welke gedeelten van het .raste land uitmaken, en 
ecbter tot nog toe weinig bekend waren, zoo weI 
ten aanzien van bunne plaatfelijke gefleldheid, voor
namelijk wat de binnenIanden betreft, als met be
trekking tot de NatuurHjke Hifiorie, de voortbreng
felen van den grond, enz. 

Onder de nanmerkelijkfie landen des Aardrijks, ell 
waarop federt eene reeks van jaren de aandacht van 
bet Publiek voorname1ijk is gevestigd ieweest, be
hoort buiten twijfel de Bataaffche Volkplanting de 
Kaap tie Goede Hoop, uitmakende den zuidhoek 
van Afrika. Sedert de laatfie dertig jaren beeft het 
Publick eene menigte bcrchrijvingcn van dit land in 
bet lieht zicn verfchljnen; deels opgefl:eId door de .. 
zulken, die zelve reizcn in de bfnlienlanden deden, 
en gevolgelfjk, zoo als men gewoonlijk zegt, uit 
eigcn eogen zagen, en gedeelteJijk door anderen, 
Welke, hoezeer maar andcren raad plegcflde, ell 

It. a bet 
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bet land nooit zc1ve gczien hcbbende, echter, 
naar mate van hunne talenten, inzigten, en bet 
llc1ang hetwelk zij in den wclvaart van <lit lam! 
fielden, nit de opgegevene berigten gczondc rcCuI .. 
taten afleidden, en bet nut en de voordeelcn aan .. 
\vezen, welke deze landftreken, door eene ver· 
fiandige applicatie der vereischte hulpnliddclen, 
kunnen oplaveren. 

Ondertusfchen heeft de ondervinding gelcerd, da1: 
vele dezer befchrijvingen groorendce1s het merk van 
onnaauwkeurigheid dragen, en vel'keerde informatiea 
bevatten; doordien fommige reizigers en fchrijvers 
¥ich hebben laten misleidcn door Kaapfchc ingeze .. 
tenen, welke daarbij belang hadden, of wegens 
eigen bekrompen kennis niet in fiaat waren goedc ill
formatien te geven; terwijl, eindelijk, andere Schrij
vers, door particuliere of fiaatkundige l·edenen daar
toe genoopt, aanmerkcnswaardige zaken verzwegen, 
en zulke informatien hebben verfpreid als met 11ullne 
bijzondere inzigten overeenkwamen. 

Onder de publicke Schrijvers ~ die de Kaapfi:ad en 
de binnenlanden van Zuid-Afrika hebben befchre
ven, vindt men Kapenaars, Hollanders, Dl1itfchers, 
Zweden, Franfchen en Engelfchell. 

De oogmerken en informatien van aIle die Schrij. 
vers zijn natuurlijk even zoo verfcbillende, als de 
bewcegredenen geweest Zijll, welke hun genoopt 
hebben om reizen in de billDenlanden te doen, of' 
over dit gewest te fchrijven. 
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TCl'wijl, 

I'. een gcdeelte dezer bcfchrijvingen zjjue geboorte 
verfchuldigd is aan de zllcht voor de hewer .. 
king der Natuurlijke Gefchiedenis, of laten wij 
liever zeggen vall fommige gedeelten derzelve, 
blijkens de werken van SPA Rl\f AN, LEVA I L

LA-NT, enz.; 
.... hebben fommlge berigtctt huunen oorfprong ill 

toevallige omfiandighedcn, doordien rcizigers, 
welke op hunne zeetogten uit Europa naar de 

Indicn, of van daar terug, de Kaap de Goede 
Hoop aandeden, eenigen tijd hun verblijf aldaar 
hiclden, ell, het zij met oogmerk om dit ge
deelte van Afrika nader to doen kennen, het zij 
alJeen tot tijdverdrijf, eenige gedeelten van bet 
land doorreisdcn t hunne waarnemingen hebben 
medegedeeld; onder welken 'er fommigen gevon
den worden, welke, om hunne landbouw - han
del- en fiaatkundige aanmerkingen en juiste ann
teekeningen, de aandacbt van bet Publiek, en 
voora! die van bet Bataafsch Gouvemement, 
dub bel waardig zijn; tot welke klasfe van Schtij
vers behooren T 11 U 1\1 B ERG I) S T AV 0 R 1 NUS, 

G;R AND PRE, em~., offchoon Ilezegde voor
werpen hun bijzonder doel met fchijnen geweest 
te zijnJ 

So. zijn eenigen dezer land - of reisbefchrijvingen 
voortgekomen uit een' zamellloop van niet mill. 
del toevallige omfia11dighedell, welke of parti. 

A 4 Cll-
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culiel'cn hebben aangefpoord om zulke togten 
te onderncmen, als, bij voorbeeld, de reize in 
het J(aJerland door JAOOB VAN REENEN, 

met het bij zich hebbend gezelfchap van Kaap· 
fche landlieden, geweest is, om het overfchot 
der manfchap van het verongelukte Engelfche 
Oostindifche fchip The Gros Yenor optezoeken; 
of de Kaapiche Regering hebben gedisponeerd 
dezelve te doen oudernemen ~ om bijzondere in
formatien van eell gedeelte der bbl11enlanden te 
verkrijgcn, gelijk men ziet in de teize van 

11 0 P , enz.; of z~ hebben ook wei het oogmerk 
gehad, om een zeker getal Haornvee., van bin .. 
nenlandfche Volken, vaor rekening de~ Rege
ring in te ruilen, gelijk zulks heeft plaats ge
had in de Reize van Tn. UTE 1\ en SOMME R,

V ILL E, noord -oostwaards van de Ktltlpfttld,. 
over de Orllnje- ri'Yier, in het land der Briquas 
of Bosnuana's; 

4°.. ziju door de Kaapfcbe Regering, of door hooge 
Ampteo.aren, die zich eenigen tijd in de Volk. 
planting hebben opgehouden, het zij als Com .. 
misfarisfen of anderzins, zekere informatien pu .. 
bli,ek gemaakt, welke, zoo. als men li~telijk 

kan denken, opgefieId zijn in den gee.u der 
tijd, en de Kolonie affchilderen gelijk men de
zelve nan het Publiek wilde doen kennelijk wor
den, alles met oogmerk om bet befiuur aldaar 
naar goedvinden interigten; zoodanig zljn de 

war· 
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INLEIDING. 9 

werken van NED E R BUll C H, gcwczen Com .. 
misfaris Generaal, en van R IJ N EVE L D, ge
wezen Fiscaal, enz.; 

So. eindelijk vindt men onder deze bcfchrijvingcll 
twee, welke in hun doelwlt en inhoud van aIle 
de anderen verfcbillen, doordlen zij met het be
paalde opzet om de Kolonic fiaatkundig te be .. 
fchouwen, gefchreven zljn, en velc goedc land
bouwkundigc, commercicele, militaire en an
dere informatien bevatten, en het Publick in 

dien zin bet belangrijke dezer Volkplanting ge. 
deeltelijk doen kennen; namelijk de voortrcfle
lijke werken van dell Engelfchen Schrijver n A Il

l\. 0 w, Secretarls van Lord bf A CAR T N E Y , 

en van Gl]S B. KAREL VAN lIOGE N nORP, 

Oud Rand ell Penfionaris der Stad Rotter
dam. 

Naardien het thans mljn oogmerk nlet is om over 
de waarde van aUe de genoemde werken te handelen , 
zal ik in het a]gemeen flecbts aanmel"ken, dat melt 
weinige van die boeken, welke over de l(anp ge .. 
fchreven zijn t zal vil1den, waarin niet iets wetens .. 
waardigs gezegd wordt. Doch daar de Kaap - Ko .. 
lonie in vele opzigten jaurlijks importante verandc. 
ringen ondergaat, zoo zijn vcle informatien, welke 
men in fommige werken vindt, thans nutteloos ge. 
worden, en hcbben zelfs den fchijn van echtheid 
verloren, dewijl de befchrevcne voorwcrpen zich 
thans geheel anders voordoen dan voorheell. Ver-

A ~ fcbci. 
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ftheidene dezer werken zijn derhalve voor het PLl" 
bliek minder bclangrijk goworden, dewijl men den 
tegenwoordigen fiaat der Kolonic daaruit niet kan 
leeren kennen, cn nog veel minder geinformeerd 
'\vordt tot welle en trap van voorfpocd cn belang voor 
Ilct Mocderland dele Kolonic zoude kunnen gebragt 

worden. Daarcntegen is het wel"k van den Heer 
v A N HOG END 0 R l', tell opzigte van dezo Repu
bliek, ell dat van den lIeer n A R ROW, ten aanzien 

der Engelfche Natie, voornal11elijk gcfchreven om de 

voordcelcn aan te wijzen, welke nit dcze Kolonic 

zonden te wachtcn zijl1, wanneer mell behoorlijk 
gebruik maakte van zoodanige nuttigc informatien 

en voodlagen tot verbeteringen, welke in verfchei .. 
dene bcfchrijvingen derzelve voorkomen. Hier
nit heeft dan oak, niet aIleen de Staatsman, nmal' 
zelfs ieder opmerkzame lezer, reeds voorlang de ge
wigtigt1:e gevolgen kunnen vooruitzien; naardien ten 
llanzien van het fiaatkundig belang dezer Volkpl:m .. 
ting, (het geen een gevolg van derzelver gun!lige 
Jigging ten opzigte van andere landen is), de meest .. 
gegronde ell belangrijIce ontwerpen van verfcheidcn 

aard gemakkelijk opgegeven, en nnar de behocften 
vatl den Moeder - Staat gewijzigd kunnen worden. 

Hiervan is het ook, dat reeds federt verrchei .. 
dene jaren het Sta:ttsbel1:uur dezer RepubUek zijne 

undacht heeft gevestigd op verbeteringen, welke in 
derzel ver Bezittil1gen in de beide IndH~n, en voor

lla.mel1jk in deze Volkplanting, zouden kunncn ge.. 
ma~k. 
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maalct worden; terwijl cene menigte IngezetenrD 
zich hebben beijverd, Memorien ell Voordragtcn 
bij bet Befiuur ill te leveren, en andcren de Natie 

door middel der drukpers hebben ingclicht omtrcnt 
bare belangen te dezen aanzien, en middclen heb
ben voorgefiagen tot verbetering en opbeuring vall 
den Kalonialen welvaart, 

Deze overwegingen hebben oak reeds voor vcr .. 
fcheidene jaren mijne attentie zich doen ve~ligen op 
den fbat van Nederlands Bczittingen ill de beilie 
Indica, en mij doen opmcrken, dat dezelve alJc, 

de ~~ne meer, de andere minder, voor zulke gewig .. 
tige verbeteringen vatbaar zijn, dDt het proveuu 
daarvan een rchat voor den Nederlandfchen handel, 

en voor 's Lands Finantien eene onuitputbal'c bron 
van inkomfien zoude kunnen worden, gerchikt om 

den droevigen {laat van deszelfs Finantien te vcr. 

beteren en door den tijd gebeel te hertlellen. 
Daar bet mij echter toefchecn, dat onder alle de 

Bezittingen dezer Republiek in andere \iV erelddeelcll , 
naauwelijks eene Kolonie beter gcfchikt zoude zUn 
voor gewigtige verbeteringcn dan de Kaap de GOt.d~ 
Iloop, zoo wel uit hoofde van oCl"zeiver gezoDll, 
en voor de Europeancn zoo· gllnfiig klimuat, als 
van de bijna onmeetbare uitgcftrekthcid van tllrtns 
onbebouwde, edoch voor de cultuur van kostcl~jke 
voortbrengf\!len zeer gefchikte landcrijcl1; gelijk UIe
de wegens hare voordcelige Jigging tot den Oostindi
!Chen handel; ja. dat deze Kolollie zclfs tot do 

voor. 
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voornn:tmfie St:tpelplaats van koopgoederen tus· 
fchen Europa en de beide Indien gefchikt zoudc 

zijn; zoo heb ik mijne attentie bijzonder op deze 

VOlkplanting gevestigd, en in het jaar 1795 eene 
atnpele Memoric opgel1:eld en aan het Gouvernement 

il1geleverd, behelzende hoofdzakelijk de oprigting 
van twee importante Militaire KolonH!n, de eene 

aan de K(Jap de Goede Haop, door welke de West .. 

indifche Bezittingen met guarnizoen voorzien en be. 

fchermd zouden kunnen worden; de andere op de 
Noordwest ... kest van Nieu,,;v - Ilollantl , op bet zoo .. 

genaamde Van Diemens/and, met het zelfde oog. 

merk ten opzigte der Oostindifche Bezittingen; nls 
zijnde deze landftreken, hoezeer tot nog toe bijna 
geheel onbekend, echter vall wegen hare ligging, 

klimaat, en de vool"tbrengfelen welke aldaar Wanr
fcbijnlijk gekwcekt zouden kunnen worden, met de 

Kaap - Kolonic eenigzins geIijk te achten; terwijl het 
belang van deze laatstgenoemde landen voor Mili
taire fiandplaatfen ten opzigte der defenfie van de 
Oostindifche Bezittingen dezer Republiek van des teo 

;tneerdcr waarde is, naardien haar aflland van het Ei .. 
land Java flechts omtrent acht tot veertien dagcll 

zee - reizens, of vier honderd IIollallJfche mijlen be .. 

draagt. 
De omflnndighcden haddell echter toen ter tijd de 

aandacht van het Staatsbeftuur op andere voorwcr .. 

pen dermate gcvestigd, dat mijne voorftelIen geene 

uftwerking kondcn llebben, t~rwijl, indiell dezelve 

da-
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~adelijk ter uitvoering hadden kunnen gebragt wo~ 
den, waarfchijnlijk de Engelrchen de Kaap niet 
zoo naauwkeudg zouden hebben leeren kennen als na 
dien tijd gefchied is, en niet minder waarfchijIilijk 
Doch Ceylon noch onze Westimli[c6e Bezittingen in 
handen des vijands zouden overgegaan zijn. 

De rampzalige oorlogen welke federt zijn op
gekomen, en de vermeestering der bezittingen van 
d~zen Staat in de lndien, hebben nog minder 
vooruitzigt overig gelaten om met ernst aan de ver~ 
betering onzer Volkplantingen te denken. 

In bet midden nogtans der algemc~ne rampen, 
wnaria de Bataaffche Natie zoo rijkelijk deeide ~ 
}l1eef bet Staatsbefl:uur dezer Republic1\: immer zijne 

aandacht vestigen op derzelver buitcnlandfche be· 
zittingen, ell nam, voor zoo verre de toenmalige 
tijdsomflandigbeden zulks gedoogden, de noodige 
maatrege1cn ter befcberming harer Volkplantingen ; 
"terwijl derzelver toekomende verbeteringen in guns
tiger tijden ~ en na den betfielden vrede, een voor
naam point der deliberatien van bet Staatsbefiuur 
bleven uitmaken; ten gevolge waarvan dan ook voor 
~nige jaren door hetzelve een verbeterd fieirel is nan
genomen, en nieuwe chartres gearrel1:eerd zijn, wanr .. 
Dnar in net vervolg de Kolonilm befi:uurd ZullCll 

worden. 

Ondertusfchcn vermeerdcrden de rampfpoeden, 
door den oorlog aangebragt, dagelijks; de a1geme~ 
ne lasten werden. drukkendcr voor de Ingezctenen, 

naar 
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flnllt mate de geIegcnheic1 fchaarfer ,V'erd om zich 
Ie gcneren of de noodige middclen van beft:aan te vin .. 
den; vcr tier en binnenlandfche handel kwijnden; de 
!tcchartdcl was met ten totnal vetval bedreigd, en 
'.s Lands Finantien bijna gehecl geruineerd; terwijl 

duizendcn Ingezetenen, zoo weI onder de a~nzien. 
lijk1kn en rijldlc familien, rus onder den arbeidza
men burgcrfl:ilat, in de algemeerte rampen deelende, 
geen uitzigt hadden om bunnen toe [land te verbe .. 
teren .. 

Deze kommervolle fiaat van zaken tnoest natuur· 
lUk menigcn voorfiander van's Lands welvaart zijne 
aandacht do en vestigea op middelen van her£1:el der 
tegenwoordigc rampon , em hel'feving, zoo veel moge
fijk, van den ouden voorfpoed; en dit moest natuur
lijk aanleiding geven 001 zich deze bekende waarhe .. 
den te binnen te brengen ~ dat de rijkdom eenes 
Staat-s is gclegen in den bloei en welvaart zijner in .. 
'\Voneren, waarVall de hoofdbrounen te vinden zijn 
ill derzelver wcrkzaamheid, en in aUes wat aanlei
ding geeft tot bevordering van burgerlijke hantering 
en nijverheid, tot uitbreiding van den handel in an
dere landen, inzonderheid in zoodanige aorden; 
'Wa:.1r men cene menigtc kostelijke produClen tegen 
geringc bctalil1g kall bekomen, of weI in ruiling te
gen zulke goedcrcn, welke het VaJerlnnd in over;. 
vioed bezit, en daarin dus van geringere waarde 
tijn. 

lIet kon ook lliet misfen, of in een land, hetwelk 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services



] N LEI DIN G. '15 

'l"oorbeen door den Kooplumdcl" Zcevnnrt en l{o~ 
Ionien was rijk gewordcn, moesten die zelfde bron", 
nen van zijnel1 voormaligen bloei ~ thallS in de eerne 
plaats in aamnerking komen als middelell tot herne! 
zijner tegenwoordige rampen; en als-een gevolg daar .. 
\ran moest men ontw~ren, dat de zechandcl als nog 
den Kooplltan, den Reeder van fchepen niet aIleen, 
luaar zelfs ook den Fabrikant, den Konfienaar en 
den Ambacbtsmlln, de zelfde voordeelen als voor
heen annbiedt; en men lDoest by gevolg deszelfs 
tlitbreidi113 aanmerken als het gefchiktfie en eenige 
middel om aBe de Ingezetenen, van welken rang 
ook., te doen welvaren ~ bet fcbamele gemeell zelfs 
een genoeg-&aam levensonderhoud te bezorgen, en 
aUes in ftaat te 11:elIen tot bet opbrengen der noodige 
be\astingen , welke's Lands fchatkist vereischt, ont 
in de ge\vone en bnitengewone beho-eftell te VQor .. 
zien. 

Maar bovendien moest men gidl overtuigcn, dat 
door zulk eenen hlocijcnden zeehandel de belastingen 
der Ingezetenen, "vellte t hoe noodzakelijk ook, eeb· 
ter zeer drukkend zijn, merkelijk zouden kunnen 
vermindcrdworden; l1aardien zulk een handel te regt 
is aan tc merken a:ls eene onnitputb3te bron, wanr .. 
door de fcbatten van aIle 'Vetelddeelen voor een pt 

deelte regelregt in '5 Lands fchatkist vloeijcn. 
Immers bedragen de in- en uitgaande regten, het 

tranfit, bcnevens de inwendige confumptie, het im .. 
porta-ntile gcdeelte VaIl'S lands inkomfiell in han'" 

delw 
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delJrijV'ende Staten. De erkentenis van deze WAtt· 

hellen moest OIlS derhalve natuurlijk bet benuit 
do('n opmaken, dat, hoe meer een Staat door de 
uirbreiding van den handel zijner inwoneren, ziclt 
vreemde produkten weet te verfchaifen en wederotn. 
te verdebitel'cn, om zoo veel meer ook zijne inkom .. 
fien zich zullen vermeerderen. 

Twcederlei zijn de middelen Om hiertoe te ko
men: voorecrst, om de meestkostbare produkren uit 
eigcne kolonien en etablisfementen te doen overko. 
xnen; of, ten tweede, zich dczelve te bezorgen 
door eenen ruilhandel met vreemde landen. 

Betreffende het eerne middel, het trekken van pro
dukten uit eigene bezittingen en etablisfementen, 
bierop merk ik aan, dat, daar men op deze wijze 
met gcringe kosten deh groote voordeelen kan be
"Zorgen, men vooral dient te letten om de natuur .. 
Iijke voortbrengfelen dier landen zoo veel mogelijk te 
doen vermenigvuldigcn t en, is het mogelijk, te ver
betcren door eene vlijtige en gepaste aanmoediging 
van cultuur en indufirie; en voorts om zoodanige 
landen bovcndien te verrijken met voordeeIgevende 
prodllkten uit andere landell, welke voor het klimaat 
eil den grond gefchikt zijn. 

Deze aanmerkingen leiden van zelve tot een on" 
dcrzoek, of, en in hoe verre de bezittingen van 
den Staat in andere Werelddeelcn, tot bet bereiken 
der gezegde oogmerken gefchikt zijn; zoo niet, 
1\'aar, ell in hoe ve.l"re zich dan elders eene voordee-

lige 
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lige gelegenheid mOg1! opdoen, om zicb Kola. 
men aan te fchaffen ~ welke beter aan zoodanige 
oogmerken 20uden beantwoorden. Veel licht ont· 
vangt men ten aanzien van het laatfie \lit de be. 
langdjke llieuwelings gedane ontdekkingen van Ian .. 
«len en volken, welke, met de befchrijving van 
rlerzelver klimaat, vootbrengfelen, enz. in de reis. 
befchrijvingen gevonden worden; blj voorbeeld, ge
Iljk bier voren reeds is aangemerkt, ten opzigte van 
de fiichtillg der nieuwe Kolonie van Nieu'W Zuid ... 

1P allis, en den handel op de Noordwest - kust van 
/tmerika. Het eerfi:f! daarentegen leeren wij aUeen 
kennen door een naauwl{eurig onderzoek van den 
waren aard en tegenwoordigen toeftand der etablis
fementen en bezittingen van den Staat in andere 
lVerelddeelen. 

Voor zoo verre deze kennis te halen is uit de 
pl1rticllliere befchrijvingen welke van deze etablisfe
menten voorhanden zijn, zal het den oordeelknndi
gen lezer weinig moeite kosten, de gegronde, ware 
en belangrijke informatien te ol1derfcheiden van de
znlken, welke ongcgrond, valsch, of van geen be
lang z~ln, hocdanige niet zelden voorkomen in rom
mige werken, die over de bijzondere buitenlandrche 
bezittingen van .slen Staat gefchreven zijn. Zal de 
beoordeeling van landen, welke als ecnigzins aan
merkelijk voorkomen, met naauwkenrigheid gefcliie
den, dan moeten dezelve nit cen Uaat - of land
buuwkundig, of weI uit een commercieel of militair 

B oOi-
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oogpunt iJefc1lOuwd worden; en bet is nant het 
l,cl,mg dat zij, in de ecnc of andere dezer betrek
iil1gl.!n, hebbe:t, dat men derzelver waarde moet 
vasdlencn of aamncrlfcn. Naardien nu deze beoor
dc~ling niet dan met hulp van verfchcidene weten. 
fch:tppclijke kUl1digheden kan gefchieden, zal het 
tIOOl" ecne gepaste aallwending van dezelve ligtelijk 
blijkcll, welke informaticn, ell daaruit afgeleide 
l)eoordeclingen, als gegrond kunnen worden ann .. 
r,cnolllen, cn welke daarentegen op verkeerde prin. 
cipes, vooroordeelcn, onkunde of bijzondere oog
)11erT(ell bcrusten, en gc\ro1gclijk verworpen behooresr 
tc worden. 

\tVanneer wij nu 01' zull{ eene wijze de menigvuI
dige berchrijvingcn, we1!-te van de Bataaffche Volk
Illaming de Kaap de Goede lIoop voorhandcn zijn, 
onderzocken, zullen wlj in dezelve, hoezeer vera 
firooiJ, eencn toereikenden fchat \"an goede a1.ntee· 
k.cningcn en onderrigtingcn vinden, welke ODS ia 
fiaat zullen ftcllen een aIgemcen denkbeeld dezer 
Volkplanting te ontwerpel1, en op goede gronden te 
beoordeelen, of dezelve in bet vervolg nog langer 
ais een lastpost voor dezen Staat zal diencn be
fchouwd' te worden, dan of zij behoort aan
gelDerkt te worden als een voornaam hulpmiddfd 
()ID de Nationale welvaart til hevorderen en "s Lands 
finantien te verbeteren. 

Zoodanig herhaald ondcrzoek beeft mij reeds fe
\1~rt verfcbeideRe jaren overtuigd, dat, wanneer bet 

Oppel'-
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Opperbeftuur dezer Republiek met ernst wilde on
dernemen, de gezegde Volkplanting te verbeteren, 
en deze1ve tot dien trap van cultuur en voorfpoed 
te brengen, waarvoor zij vatbaar is, zij de rchoon
fie gelegenbeid zoude aanbieden, om duizenden ge .. 
fchikte en werkzame menfchen derwaarts over te 
voeren, aldaar te vestigen, en hun gelegenheid te 
geven om een goed beRaan te vinden, terwiji aIsdan 
de Kolonie zclve voor millioenen fchats aan pro .. 
dukten voor den koopbandel en den uitvoer naar 
deze Repuhlick zoude opleveren. 

Het fcheen mij toe, dat het Opperbefiuur zulks 
aanvankelijk zoude kunnen werkfiellig maken door 
twee middelen; vooreerst door het vestigen van 
~1ilitaire Kolonien, gelijk bier voren reeds gezegd 
is, om door dezelve en onder hunne direCl:ie, lan
derijen te laten cultiveren, zoo weI tot eigen voor
deel dier Militaire Kolonisten, als ten voordeeJe vatl 
bet land, hoofdzakelijk befiemd zijnde tot onder
haud en venneerdcring der militaire magt, en ge
deeltelijk door dezelve, in verfchiIlende difirikten 
Van dat uitgefirekte land, proeven te doen nemeo 
met zoodanige produkten, ats. uit andere landen en 
Werelddeelen daarheen overgebragt, waarfchljnlijk 
zouden kunnen worden genaturalifeerd, en ge1egen .. 
heid geven om de meestkostbare produkten voor des 
uitvoer te vermeerderen; terwijl, onder toezigt en 
befcherming vall deze zelfde militaire magt, aan .. 
zienlijkc Veefokkerijen, voor rekening van den Lan-

B a dc~ 
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de, of weI tot verhooging der falarisfen v:1n de 
hooge Amptenaren aangclegd, en ondcrhouden zou" 
den kunncll wordcn. 

lIet twcede middcl zoudc beftaan in het vermeer
del"en der bcvolking in dc Kolonie, door het der
waarts zen den van gefchikte, vlijtige en bckwnme 
L'll1dbouwers, Ambachtslicdcll ell dergelijken, uit 
Europa; ten wc1ken eil1de het Opperbefiuur de in
wl·ning ell het burgerregt zoude kunnen vergunnen 
aan aIle zoodanige bruikbarc perfonen, als ill fiaat 
mogtcl1 zijn, am ann hetzclve Opperbeftuur, of aan 
cea Rand der Afiatifche Bczittingen en Etablisfe
nlCnten, of aan de l{aapfcbe Regering te doen blij
l"c11, dat zij zich in de Kolonie gerccdelijk zou

dell kunncn generen, zonder ten Iaste van den Lan
de te komen t terwijl de Kaapfche Regering hun in 
Gehuchten, Dorpen of Steden, l:l.lldcT!jen zoude 
l~Lmnen aanwijzen, waudoor de culruiU" en indu
i~rie verder uitgebreid, en de tegcl1woordige Kaap-
1i:he KoloHistcn in den landbouw beter onderrigt, 
en daartoe aangemoedigd zouden kunnen worden. 

V crder coufidcrerende, dat gcene land en , telfs 
l1iet de allcrvruchtbaarfien, tot eenen hoogen trap 
van cultuur en voorfpoed kunnen gebragt worden t 
wanneer 'er gcene genoegzame gelegenheid wordt 

gevonden tot vertier en uitvoer van de produkten, 
fill te gelijl{er tijd tot het invoeren van aIle zooda .. 
nige I1oodwendighedcn, aIs tot den landbouw of 
11tt befiaan uer Ingezetcnen vereischt worden, waar .. 

V~.l1 
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van vele vruchtbare landen ill onderfcheidene gcwes
sen van Europa, als Polen, llongnrlien euz., de 
voorbeelden opleveren; - dat echter de middeten 
tot de zen noodigcn uit - en invoer, zoo wel als de 
werkzaamheden hier toe vereischt wordende, nlet 
zoo zeer bij den S~uverein zelven, of bij het BeChlUr 
der Gewesten, maar voornamelijk bij vermogende en 
ondernemende Commercianten gczocht moeten wor-· 
den; - zoo mag men van het Opperbe.ff:uur vet""
wacbten, dat hetzelve voornamelijk zoodanigc kun. 
dige ea ondernemellde partic.ulieren znl willen a311:" 

fporen, en dezelve, zoo door gepaste· begunlligili'" 
gen ill den handel, als door COllce~fien van ruime 
landerijen enz., aanmoedigen om de cultuur, den 
handel en voorfpoed van de-ze Volkplanting door 
derzelver rnedewerking te helpen hevorcreren;- wanr
uit dan, nevens andere, de volgende hoofdvoordee. 
len voor den Staat zouden kunnen ontfiaan. 

Yoorlerst zouden alsdan zoodanige groote onder 4 

nemers, om hunne ruime landftreken te deen cnhi
veren, en voor zichzelven de meestmogelijke VOOl'

deelen daal'van te trekketl, genoodzaakt zijn, vele 
Europifche Kolonisten va~ al1erlei beroep en bante. 
ling fuccesfivelijk naar de Kolonie over te brengen; 
waartoe zij ook het best in flaat zouden zijn, aan
gezien buitendien hun voordeel zoude eifchen, ver
k·beiden· fchepen uit te rusten en naar de Kolonie te 
zenden, om de landsprodukten, tot den uitvoer 
aaar deze Republiek, of tot eenen buuenlandfchcIl 
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flijthandel gefehilct, te doen afhalen; waardoor 
zulke Ondernemers dan de bcste gelegcnhcid zoudcn 
hcbbcn, om met de Dlinfie kostell een aanzienlijk 
geta! Kolonisten fucccsfivelijk Daar de Volkplanting 
over te brcngen; terwijI, wanneer de produktcn 
van uitvocr in de Kolonie vcrmcerdcrcIl, niet aIle 
uitgaande fchepen uit deze Rcpubliek aan partieu. 
Jicre lmoplieden toebehoorende, een volle cargafoen 
ann koopgoederen naar de Kolonie zouden kunnen 
overbrengen, en gevolgelijk genoodzaakt zoudcn zijn 
gedeeltelijk met ballast geladen uit te varen; in plaats 
van welke de fchepen van gezegde OndernemCl's a15-
dan bovendien vee, gereedfchappen en dergelijkcn 
tot eigen gebruik als lading zouden kl.lnnen merle .. 
nemen; waardoor dan de bcvolking der Kolonie, 
door gefchikte nijvere Europeanen wel ras genoeg .. 
2aaI!l vermcerderd, en daardoor in bet algerneene 
lloofdgebrek der I{olonie, namelijk aan nijvel'e han
den, voorzien zoude kunncn worden. 

Ten t'Wectie, zoudcn de produkten, voor den 
handel en uitvoer gerchikt, aIsdan fpoedig vermcnig
vuldjgen; waardoor '5 Lands fchatkist, door de 
in - en uitgaande regtcn, de openbal'e verkoopillgen ~ 
als anderzins, aanzienlijke inkomfl:en zoude ver .. 
krijgen. 

Ten tlertle, zouden 's Lands knsfen, door de 
belnstingen, afgiften of verpondingen van lande. 
rijen, alsmede door tienden van produkten, euz., 
lanmerkelijk vermeerderd kunnen worden, wannecr 

men, 
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men, namelijk, de ruime landItreken liet cultiveren. 
welke thans in wildernis liggen, en aan niemand 
eenig voordecl aanbrengen •. 

Ten l1iertle, zoude daardoor ~en gerchikt middel 
worden ann de hand gegcven, om de overvloedige 
groote en kleine kapitalen, welke anders veelal in 
buitenlandfche fondfcn bclcgd worden, tegens ruiIPe 
intresfen te emploijercn in den Kolonialen lalldhouw 
en handol, tot meerder vool'deel en met meerd(}r 
~ekerheid voor de eigenaren, zoo weI ais voor de 
ganfche Maatfchappij, hetgecn, des noodig, ge
makkelijk zoude kunnell betoogd worden. 

Ten l1i.Jfde, zouden daardoor eene menigte lnge
zetenen dezer Republick vau al1erlei beroep, zoo 
weI als vreemdclingcn, die hun befiaan alhier ko. 
men zoeken, of welke door de tijdsomfiandigheden 
van oorIog, revolutien, als anderzins, nit hun 
land verdreven zijn, nevens vele veJ'armde hulsgc .. 
zinnen, welke voor dczel1 in dit land den kost vou
den, en th.ans tot last der gcmeente fl:rekken, in de 
Kaap .. Kolonie hun bel1:aan kunnell vinden, alwaar 
een ovcrvloed van goede en bruikbare land~l'ijcI1 

flechts wacht naar nijvere handen om dezelve te ont
ginn en ; betgeen zulke liedcn, op eenen zekeren 
voet, zander groote onkosten en met het beste 
vooruitzigt, zouden kunnen ondernemen, indien zij 
bieromtrent met zcodanige perfonen, als de ontgin .. 
ning van ruime Iandfireken zouden willen bevorde
ren, billijke, en ten wederz~ldfchen voordcele flrek-
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kcnde fchikkingen wisten te maken; hctgeell dan 
zcker <!CllC der krachtigfie hulpmiddelen zoude zijn 
ter bevordering van Nationale welvaart. 

Over deze en dergelijke ol1derwerpen verfcheidene 
malen in gefprck gewcest zijnde met Staatsleden, 
IICh ik tocnma:lls gclegenheid gehad om te bemet .. 
ken, dat bet Stnatsbeftuur vooreerst nog niet gr .. 
Degen fchecn, om VOOl" 't gemeene land nieuwe eta .. 
blisfementen aan de I(aap te ftichten, daar men oor
decIde den 1bat der Kolonie aan het Opperbefiuur 
'alSll0g niet genoeg bekcnd te z~jl'l om tot zulke go. 
wigtige ondernemingen te befluiten; weshalve het 
te hopen is, dat het Staatsbefiuur thans, door de 
menigvuldige publieke informatien, zoo weI a.ts 
door de pal'ticuliere memorien, voordragten en be .. 
rigten, welke federt dien tijd bij hetzelve zijn inge .. 
komen, zich beter in fiaat zal beviItden de lloodza
kelijkheld en het belang te bevroeden, om aUe zoo" 
danige middelen te docn werken, welke kUDllen bij
dragen tot den voorfpocd dezer Kolonie, en om 
daardoor de Nationale welvaart te bevorderen. 

En ofCchool1 'er nog veel ontbreekt om den waren 
fiaat der KoloniC! in aUe deszelfs details te kennen , 
js bet echter te hopen, dat de tot hiertoe gegevene 
berigren toereikende zullen zljn, om, op het voce
fpoor der laatfie befluitcn vall het Staatsbcwind ten 
<lpzigte der Kolonie, ook de verdere hoofdverbete
ringen fpoedig te introducC!ren" de nadeeligC1:e gebre
'<ell te verhelpetl, en bovenal te zorgeu., dat de 
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bevelen van den SOllverein geeerhiedigd', en door ~ 
Koloniale Regeringen niet illufoir gemaakt, belem .. 
merd, en derzelver uitvoering of handhaving het zij 

zijdelings, of regtfireeks tegenge\\"crkt kunnen. wor
den; hetgeen alleen gefchieden kan door de vereischt 
worden de middelen krachtdadig te doen ter uitvoer 
brengen. Alsdan kan het verder noodig onderzoek 

der Kolonie, zoo over 't algemeell als voornamelijk 
met opzigt tot derzelver landbollwkulldige en com
mercieele belangen, door de Kaapfche Regering fuc
cesfivelijk gefchieden; w.aartoe het gefchiktfic mid
del zoude zijn het aldaar aanneHen eener commisfie 
van deskundjge lieden, ter beheeJ'ing van's Lands 

domeinen; welke commisfie, door insgehjks daar .. 
toe berekende geemploijeerden, ill aIle vakken be .. 
lloorlijlce nafporingen zoude kunnen laten doen, de 
locale gebreken deen verbeteren, en door VOOl'beel .. 
den en aanmoediging cultuur en induftrie algemcen 
%oeJeen uittehreiden; en zulks door de g.ebeele Ko

lonie te doen metfm en karteren, de difiriktcn en 
landerijell ta doen befchrijven, te onderzoeken wel
ke gronden tot de cultu.ur, en VOOl welke foort van 
voortbrengrelen ieder gefchikt zoude zijn, welke 
hoeveelheid van produkten dczelve zouden kunncn 

opleveren, welke landerijen tot veefokkel'ijen ge. 
fchikt zouden zijn, welke, om houtplantingen aan .. 
teleggen, enz. 

De Iezer zaI in mijn DagverhaaI als in eeDe kbets 
vinden ;angewczen, op welke wljze de I{olollje in 
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aIle de onderfchcidene vakken naauwkeurig onder
zocht behoordc te worden, om derzelver be]ang en 
waarde te leeren ltennen, en zich een juist denkbceld 
te vormen, welke produktcn , ig welke hoeveclheid 'I 
til voor welke rom men , de Kolonie eigcnlijk voor 
den handel zal IUlDncn opleveren. Men zal tevens 
daaruit, zoo weI als uit de vcrdere berigten, welke 
ik meene te geven ,kunnen beoordeclen, wat 'er VOOl'· 

af zal moeten gerchicdcll, om in bet vervolg zu]ko 
aanzienlijke voordeelen tc kunnen verwachten; bet
welk naur te gaan des te noodzakeiijker zal zijn ~ 
daar doch een .ieder, en voornamelijk ondernelDcrs 
van groote fpcculatien, gaarne vooraf willen geill
fOl'meerd zijn, nopcns hetgecn zij tot zoodanige on
dernemingen zullcn moeten te koste leggen, ell 

welke voordeelen zjj daarvan te wachten hebbcn; 
zonder welke voorafgaande berekenillg niet ligtel~l!t 

groote ondernemingen cloor particulieren zullcn tot 
nand gebragt worden; terwijl dczelvc nogtans tot 
den bloei del" Ka.~p ... Kolonic, en in zoo verre ook 
tot welvaart van het Moederland, vcreischt wor. 
den, gelijk bier voren gezegd is, en men iu het ver· 
yoIg breedvoeriger zal bewezen zien. 

Alhoewel nu de belangrijkfie berigten omtrent ver ... 
fcheiden details der Kolonie alsnog worden te ge .. 
moet gezien, heeft echter bet Staatsbewind reeds 
voor eenige jaren geleden zoodanige gcpaste befilli .. 
ten genomen, en zulke provifionele verbeteringen 
ceftatuee.rd , dat daarvan de heilzaamfie gevolgen 
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mogen te gemoet ge~ien worden t indien dezelve 
fiechts behoorlijk worden ter uitv~r gebrait; daar 
bet Staatsbcwind en de Afiatifche Rand derzelver 
gevoelcns omtrcnt de K.olonie gClwegzaalD hebben 
nan den dag gelegd, en ten duidelijkl1:e gctoond ge
negen te zijn, alle zulke ondernemingen, als door 
particulieren mogten beproefd worden, en firekkL.u 
zoudcn ter vermecrdering der bevolking en ter be .. 
vordering van cultuur, indufirie cn handel, te faci
literen, en door concesfien van landerijen, vrij 
tranfport als anderzins te begunfiigen; zoo als zulks 
gedeeltelijk hlijl\.t uit eene alhier gein{erccrde RelO .. 
lutie van het Staatsbewind, van den volgenden 
inhoud: 

EXT RAe T uit het Register der 
Refolutien van bet Staatsbewind 
dcr Bataafrche Repuhlick. 

Donderdag den 2.0 January 1803. 

,. Gehoord zijnde bet gerappofteerde door de Com • 
• J misfie van ~farine en Kolonien, ingevoJge van, 
" en ter voldoening aan het benuit Commisforiaal 
u van dell 17 dezer, nO. 9. gd!xamineerd hehbcnde 
u eClle Misfi ve van dell Rand der Afiatifchc Bczit
JJ tingen ell Etablisfementen, in dato 14 bevorens, 
'J daal'blj aan bet Staatsbewind hebbende ingezonden 
... eene Notitie van perfonen door den burger 

" G. K. 
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b G. K. VAN JIO GENDORP aan hun ingedielld, 
" en voor dewelke hij vrij tranfport naar Cabo de 
u Goede Hoop had verzocht. 

" Is beflotcn den Raad der Afiatifche Bezittingctl 
., en Etablisfcmentcn te kenncn te geven, zo ais g~. 
IJ H.hied bij dczen, dat het Staatsbewind den gecst 
IJ van het rapport van den Raad over de Kaap de 
" Goede 1100p tDt grond van de ini1ructie voor 
" den dcrwaarts gezondencn Conllnisfaris GcneIaal 
u gelegd, en daardoor getoond hebbellde, de vcr
t, mecrdering der bevolldng aldaar, mzonderhcid 
'J V~l llijvere Landbouwers , als wenfchelijk te be
l) fchouwen, van oordecl is ,. dat de geringe kostcn 
" immers in vcrgclijking met het nut der verzendip.,g 
" van zodanige Land. en \Vijnbouwers en Vee
II hoeren, alsmede der Spaanfcr..e Schapen, welke 
u toch en gewoonlijk met geringe uitvrachten dcr
" waarts vertrekken, den Raad van het toefiaan 
JJ der gementionccrde vcrzockcn 11iet behoorcn terug 

.' te houden. ,. 
"En zal te dien elnde extract: dezes aan den 

aJ Raad der Afiatiiche Bezittingen en Etablisfemen· 
" tell worden gezonden tot informatie." 

Accordeert met voorfz. Register, &c. 

Deze aldus gemanifesreerde intentie van het Gou
vemement omtrent de Kaap - Kolonie., nevens de 
belofce, reeds vool"heen aan mij gedaan, van mij 

tlh 
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aldaar de noodige landerijen tot cultuur, zekere fire
ken, aan bekwame baaljen, tot het oprigtcn van 
magazijnen en woonhuizen in eigeudom af te ilaan, 
hebben mij doen befluitcn met een talrijk huisgezin 
naar de Kaap te vertrekken, ten einde aldaar eene 
nieuwe Kolonie te fiichten, daardoor gedeeltelijk 
eene nieuwe cultuur te introduceren, en de tegen
woordige gedeeltelijk te helpen verbeteren, bevorde
ren en aan te moedigen. N adat mlj dan door het 
Staatsbewind geaccordeerd was, mijn penfioen aan 
de Kaap te mogen genieten, en door den Afiati
fchen Raad vrij tranfport voor my en rnijn huisgezin 
naar, en de inwoning aan de Kaap de Goede Hoop 
was verleend, zoo heb it den Heer J. A. DE MIST, 

die als Commisfaris Generaal voor deze Kolonie be
noemd 'Was, en aan wien ilc te dien einde fpeciaal 
was aangewezen geworden, in verfcheidene confe
rentien mijne voorfchteven meening te kennen gege .. 
ven, en eindelijk aan denzel ven eene fcbrifte1ijke 
l\1emorie geprefenteerd, waarvan bet gevolg is ge
\Veest, dat ik daarop van hem insgelijks fcbrifte1ijk 
een antwoord bekwam, in fubftantie overeenkomen
de met voorfchrevene aan mij gedane beloften, en 
over ' t algemeen inhoudende, dat ik, overeenkom
fiig de intentie van bet Gouvemement, aile faciliteit 
zoude genieten, welke tot de uitvoering van mljn 
plan dienstig zoude kunnen zijn4 

De Gouverneur ell Generaal en Chef JANSSENS, 

we mijn plan insgelij" approbeerde, en voor onder .. 
ne-
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nemingen van dezen aard over 't algemeen fchee!} 
lich te willen interesferen, beloofde mij ook door de 
Kaapfchc Regcring alle ondcrlieul1illg te zullen la
ten gcnieten cuz. 

Ik was dicnvolgells voorncmens den eer1l:en aanJeg 
ill Zuid - Afrika tc bcgillllCll met CCll huisgczin van 
vecrtig tot zcstig E uropccrs, lllee,oendcels Landboll .. 
wers en Ambachtslieden, met oogmerk om dit ge
tal, naar bevind van zal\cn, van tijd tot tljd tc ver
mcerdcrcn. Dan, hoe talrijke huisgezinncn zulke 
particuliercn ook mogten gehad hcbbcn, was het 
echter ligt te voorzien, dat het efica:; hetwelk men 
daarvan te wachten had, in zulk een uirgebreid land 
niet dan zeer gering konde zijn, a:mgezien hiertoe 
de medcwerking van een aantal \Tcrmogende en kun
dige particulierCll ell liefbebbel's van cultuur, geIijk 
mede van aanzienlijke huizen vall Ncgotie, ja zelfs 
van vcrecnigdc ~1aatfchappijcn, vcreischt wordt, 
als waardoor al1cen het oogmerk van cenen belang .. 
rijken aanbouw fpoedig bereikt kan worden. 

Doordrongen van deze waarheid, en bezicld met 
ijver om, tot vermeerdering van \'oorJpoed en weI
vaart aall de ](aap - kolollie, en ill zoo verre tot 
welzijn der Ingezctenell van deze Repu.bliek zelve ~ 
nanr n~ijn gel'ing vermogen mede werkzaam te zija, 
zocht ik verfcheidene mijner kenllisfen en vriendell 
aantemoedigen, om de goede oogmerken van het 
Gouvernement, tCll opzigre dezer Kolonie, door 
liunne medewerking te helpen bevordel'en, en lang!. 

dien 
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dien weg Voor den handel van deze llepublick uit. 
:zigten en bronnen van welvaart te openen, wier 
genot zich, meer of l11in, over de geheele Natie 
£ou<ien vcrfpreiden. 

Niet weinig was ik verblijd, toen ilc in mijne po
gingen zoo gelukkig fiaagde, om vele aanzienlijke 
huizen van Negotie tc Amfterdam, en vele vermo
gende particuliel"en in de Republiek gedisponeerd te 
zien, om aan mYIl verlangen te voldoen, zoodra 
de heilzame gevolgen van dell toen pas verkregen 
vrede zulks zoudcn toelaten, en de tijdingen van de 
teruggave der {{olonie en derzelver toefiand bekend 
zouden zijn. 

Nog meerder was ik verheugd, toen ik mijne 
'\Toormalige kennis met den Beer G IJ S BE R T K A

RE L V AN 11 0 G END 0 R P te Amficrdam, bij deze 
gelegenbeid mogt hernieuwen, en dczen gedispo
neerd vond, om met denzelfden ijver den voorfpocd 
en handel der Kolonien ell Bezittingen van deze Re
puhliek, voornamelijk in de Oostindien, te helpen 
bevorderen, niet aIleen door de uitga ve zijner voor
treffdijke gedrukte werken, waarin zeer goede infor
matien en inligtingen voorkomen, maar ook door 
tyne neiging om dadelijk mede te werken, en geene 
moeite of kosten te ontzien, om de gemanifel1:eerde 
oogmerken van bet Gouvernement zoo veel mogelljk 
te helpen bevorderen. 

Naauwelijks had deze Beer, in den loop oDzer 
1;onvcrl"aticll, ont\vaard, dat mijll oogmerk was om 

am 
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a~n de Kanp, en weI aan cene voor den handel gea., 
fchikte baai aall de Zuidoost - kU5t, eene nieuwe 
Kolonic tc l1:ichtCll, zoo toonde hij zich insgelijks 
bercidwillig, voor zijnc cigene rekening eene nieuwe 
]{olollie te doen aanleggen, en tc dicn einde van 
tijd tot tijd een aalllllerkcIijk gctul Kolonisten, onder 
eenen dcskundigen Adminilli'ateur daarheen te zenden, 
gelijk mede fchepen tc doen uitrustcn, en dezelve te 
voorzicn van aIle zoodanige noodwcndighedcn, aIs 
tot de nicuwe cultllur Cll aanleggingen vereischt zou .. 
den worden. 

Niets kOl1dc op £lien tijd zoo vleijend voor mij gc .. 
'weest zijn, dan cen man gcIijk de Heer v AN H 0-

G END 0 R P, - achtenswaardig, zoo door geboor
te als door dc verdienn:en welke hij zich in de 
hooge posten van Raad cn Penfionaris der Stad Rot
terdam, en in meer andere qualiteiten verworvcn 
beeft, en bovendien bedccld met importallte midde
Jen, en in 't bezit van het algemecn vertrouwell vall 
11et beste gedeelte der Natie, - dan, zeg ik, zulk 
een man met mijn plan ingenomen te zicn; en niets 
kon mij zoozeer van den go eden uidlag mijner po
gingen verzekeren, dan zulk cenen mall gcreed te 

zien om dezelve lnet aIle zijlle vermogells te onder
fieunen. 

Wij befioten dan onderling, dat ik vooreerst met 
mijn huisgezin, wnarbij de Heer v A N HOG EN

D 0 R P eenige Kolonisten voor zijne rekening wilde 
Yoegen, zoude vertrekken, met de fchepen, welke 

dool 
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door den Afiatifchen Raad uitgerust werden, om 
Amptenaren, 1\1i1itairen en behoeftcn naar dcze Ko
lonie over te brengen; terwijl de Heer v AN 11 0-

o END 0 It P vcrvolgens zc1ve een fchip wilde doen 
uitrusten, om zijnen Adminifirateur met de noodigc 
Kolonisten dCl'Waarts te voeren. Alles in de VOOT· 

onderfielJing, dat, volgens bclofte, zoo door den 
Commisfaris Generaal D E 1\U S T -als door den Gou
verneur JAN SSE N s, de tocgezegde landerijen aan 
OIlS aangewezen en gecedeerd zouden worden. 

Ook lqad de Heer v A N HOG END 0 R P de gtled. 
heid, door een particulier arrangement, met voor
·kennis van den Commisfaris Generaal DE 1\1 1ST, 

mij een -capitaaI van vijftien duizend guldens voor 
te fchieten, 'Onder hypothecair verband der lande. 
rijen, welke het Gouvernement aan de KOIlP, vol

gens belofte § aIs een vrij eigendom aan mij zoudc 
cederen~ 

Deze en andere arrangementen en aflPr-aken we .. 
gen'S onze ondernemingen ann de KilO;, tot weder ... 
zijds genoege!l getcrmineerd , en door de beloften 
van het Gouvernement op rollde gronden gefundeerd 
zijnde, maakte ik mij gereed om fpoedig te kunncn 
vertrekken ,en voorzag mij van alle benQodigdheden t 
welke tot het oprigten van eene uitgefl:rekte Land
Oeconomie, tot het bouwen van woningen en tot 

bet bedrijven vall allerlei ambachten vereischt 
worden .. 

IngevoJge de orders van den Afiatifchen Raad, 
C zou-
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zotllle ik in het bttin der maand September I!oJ 

met rnijtl buisgezin en met mijne goederco, ter in" 
11 heping gerced z.ijn. Dan, door gcbrck aan fcheeps
ruimtc en andere omfiandiglleden, was ik genood
zaakt, met een llUisgezin v:tn vijf en dertig perro-
11Ctl, tot den ~s Novel11b!r te Amfierdam te vertoe
't"cn, op wclkcn dag wij dan in fch eep ten , om tc! 

TexeJ aan boord te gann van het gehullrde Tranfport .. 
fchip, gcnaanul tie Vr()u"N Alida Theodora, ge
v0erd bij S chipper II I L E. V AN U 1J EN; offchoon 
coor fommige leden van dell AfiatiCchen Raad begre
pen was, en mij beloften • gedaan waren, dat het 
overbrengen van mijn frllisgezin, l{olonisten, goede
rell en vee (waaronder verfcheidcn Spaanfche Scha .. 
pell door rug medegenomen zouden worden,) be
noorde en zoude gefchiederr ~ door een apart, te 
dien ein-de door del'! Afiatifchell Rand nitgerust {chip; 
terwijl lllCl1 begreep dat de ruimte, welke zoude 
ovcr(chieten, gevoegelijk met's Lands behoeften 
vool' de Kallp. Kolonie of voor de Indicn bevracht 
zoude kunnen worden; dan, daar door den Raad 
op <lat tijdfiip geene uitrustingen meer gedaan wer
den, moest ilt' mij vergenoegen op bet voornoemde 
1'l'allfportfchlp gcplaatst te wordell. Het ontbrat 
op hetzel\'e volfil'ekt aan de noodige tuimte; waar
\,,:1tl. bet gevolg was, dat van het begin at dat it 
:laD board waS gckouleu, tot op ons auivement aam 
de Koap toe, ik aan de grootfie onbeleefdheden en 
avtlllas>t van bet fchee.psfiCzel1chap W~ blootgefteld. 

Zulb 
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Zulks weI voorziende, had ik, nog op de Reede 
van Texel zijnde, den Heer VAN HOQEMDOllP 

verzocht, bij den Afiatifchen Raad te bewerken ~ 
dat ik met mijne famllie en kolonisten van dat fchip 
afgenomen, en op een ander geplaatst mogt wor
den. Dan, of bet hiertoe aan tijd en gelegenheid 
ontbrak, of dat men meende andere orders daarop 
te kunnen RelIen, mijn verzoek werd niet ingewil
ligd; maar intusfchen verfcbenen aan boord, als 
Commisfarisfen van den Afiatifchen Raad, de Hee
ren WAltENDOllP en AllKE:BOUT, Kollonel en 
Kapitein ter Zee, die, de bezwaren van alle zijden 
gehoord hebbende, de order en rust op bet fchip 

voor eenigen tijd berfielden. 
Het waren drie groote Tranfportfcbepen met 

Troupen, welke door's Lands Brik de YI;cg, on. 
der de orders van den Kapitein ter Zee A RItE. 

BO U T, tot de Kallp geconvoijeerd zouden worden. 
Op deQ 22 December kregen de fchepen bevel om 
's anderen dangs te zeilen, hetwelk echter van ons 
fchip werd voorgekomen, doordien wij den Yorigen 
aacht, terwijl de Schipper op de IIeltier aan wal 
was, met ons anker dreven, en reeds verre voorbij 
de Heltler waren, alvorens iemand van bet fcheep&
yolk zulks had waargenomen. Eindelijk wederolll 
ten anker gekomen zijnde, kwam tegen den ochtend 
de Schipper aan boord; doch kort daarna wederom 
aan het drijven geraakt zijnde, waren wij g.ow 
Doodzaakt onder zeil te gaan, niet zonder gevaar 

C ~ vml 
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Van te firanden, naardien wij lnngs firnnd op wei
nige pasfen van dell wal heen dreven. Niettemin 
geraakten wij gclukkig in zee, en noodzaakten 
daardoor den Commandant der V]oot met ~s Lands 
Brik, nevens de beide andere Tran(portrchepen , OIlS 

te volgen. 
De eerl1:e vier en twintjg uren had den wij goed 

weder en wind, en vorderden ook voorfpoedig tot 
digt bij den mond van het Kanao/; doch fchielijk:: 
veranderden weder en wind., en noodzaakten ons 
wederom noordwaarts te wenden. Het werd ein" 
ddijk zoo fiormachtig, dat de fchepen elkanderen. 
\lit bet gezigt vedoren, en wij in de N oordzee aver 
de acht dagen heen en weder geOingerd zijnde, ein
delijk des avonds laat en onvoorziens nabij den wal 
op de boogte van CamperJuin ten anker kwamen , 
en des nachts nog een Loots aan boord lieten ka
men, om ons des anderen dags wedel- naar Texel 
te brengen. 

,\Vij hadden in dien korten tijd reeds veel ellende 
en gcbrck uitgeftaan; en hoewel ik dacht a}, over
vloedig van e1Ctra provifien en ververfe: hingen voor .. 
zien te z~in, ondervond ik toen, dat mij nog veel 
ontbrak, hetwelk ik mij van mijne vrienden te Am
fierdam meende te doen na1.enden, wanneer wij we.. 
dcrom op de Reede van Texel zouden gekomen zijl1'. 
lk rade derhalve aan ieder die VOOl' de eerfie lDa~t 
cene g.roote zee .. reize o:aderncemt. zich rijkelijk vaft 
allcrlel kleinc gedefelUkhcden te voorzien, als welke 
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hct on,,"crmijdel:jk Iastige van zoodal1ige rcizen mer
kelijk verminderen ell' lijdel~ik maken. 

Des ochtends vroeg, toen wij naar Tt:cel terl1g 
zouden keeren, liep de wind om, en was voor Ollze 
reize gunstig, weshalve de Schipper van voornemen 
veranderde, en met eene voorfpoedige wind onder 
zeil ging. Wij kwamen vervolgens gclukkig, [chaon 
bij mistig weder, in en door het ]{anafll, en vervol. 
gens fpoedig tot in het gezigt van de Canarifohe 
Eilantlen, alwaar wij door tegenwind of ftilte eeni
ge dagen werden opgehouden, meest altljd het ei
land Telzeriffe en den vermaarden Piek. voor onze 
oogen hebbende, zonder aan wal te mogen gaan, 
terwiji de Schipper van voornemen was, niet eer .. 

der dan op St. Jago te landen. 
lit heb mij bepaald mijne reize naar de Kaop 

niet dan met weillige woarden te befchrijven, zonder 
lnij in cen vel'flag te begeven van de Eilanden welke 
wlj gezicn of aangcdaan hebben; als zijnde deze 
reize door vele anderen v66r mij uitvoerigcr befchre
yen dan ik zulks zonde kunnen doen. In het ver· 
voJg zal ik daarvall aIleen zoo veel gewag maken 9 

:tIs bet geen ik omtrent den koopbandel aantemcr .. 
ken hebe 

Eilldelijk de wind wcderom gunstig gcwordcn 
zljnde, vervorderdell wij OlIze reize tot de Kaap. 
Yerrlifthe Eilanden, kwamen op het Eiland St. Ja
go te Por10 Braga tell allkel' om versch water in 

te nemen, en vertoefden aldaar eenige dagen. 
C 3 Toen 
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Toen in onze fcheeps • behoefte aldus voorzien w •. !t 
en een ieder zich, zoo goed zijne omfiandigheden 

zulks toelieten <J van verfche provifien voorzien bad, 
(beR:aande in zoete en zure Limoel'len , Cocosnoten , 
J3anannes, Ananas, Hoenderen, Varkens, Geiten 
euz., welk alles aId.au zeer goed en goedkoop is, 
bij voorbeeld, drie honderd zoete Limoenen of tien 
Peerlboenders voor een' Spaanfchen Daalder,) zoo 
ligtten wij wederom bet anker, en vervolgden onze 
reize, fomtijds min, fomtijds meer voorfpoedig, 

koers ~emende naar de kust van Brazil, alwaar 
wij het Eiland Ascention in het gezigt kregen, tot 
dat wij van koers veranderden, oost - zuidoost 

.fiuurden, en eil1deJijk n3. eene lange en moeijelijke 

reize van vijf maanden, den Zuidhoek van Ajrilr.. 
cntdekten, op den!Z.!l Mei 1803 in de Simons. Daa;' 
in Bam- Fals ten anker kwamen, en te Simonjlad 

aan wal i1:apten. 
Men zal ligt begrijpen dat ik geene geringe blijd. 

fchap gevoelde, mij ontlast te zien van een gezel
fchap, waarvan ik gedurentle de geheele reiae zoo 
v~el overlast geleden had. 

lk venvittigde den -Burger v E R. M A A It aan de 

KllfJpjJfJti van mijn arrivemeor, en verzocht hem 
mij een rijtuig te zenden, om met mijne familie aaa 
de KllfJpjlad te komen, waar bij mij een logis zou

de bezorgen. lk was aan hem geadresfeerd door 

den Heer VAN HOGENDOR.P, door wien hl1'~ 

nevens dell Heer Mr. G, BBt.A:&R. TS YAK BLO X .. 

LA~D;p 
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LAN D, Procureur Generaal.en Fiscaalop de Katlp., 
als Gemagtigde was ~angefl:eld; terwijl tevens de 
lieer Gouverneur zich heeft geclJ.argecrd Mede .. Ge
magtigde van den Heer v A N II 0 G END 0 Il. P te 
zijn, gelijk hij m~i in eene confereutie declareerde. 

Ann de KaapJlad' gearriveerd zijnde, ging ik den 
Heer Commisfaris Generaal D 1t lU 1ST en den fun
gerenden Heer Gouverneur DES A LIS, Lid van 
den Raad van Politie, complimenteren; zijnde de 
lleer Gouverneur JAN SSE N S toen ter tijd abfcnt, 
en bezig met het doen eencr binnenlalldfche reize 
langs de Oostkust en de grcnzen van het Kaffer .. 
lantl. 

Na de eerLte pligtplegingcn bij de voornaamfie 
Amptenaren afgelegd , en eenige dagen nan de K(I{/p~ 
flad vertoefd te hebhen, rctournecrde ik llaar Simon. 
jlQd, omtrent acht uren van de KlJ(lpfllld gelegen, 
om mijne Kolonistcn provifionecl aan wal te loge
fen, en roijne gocderen te doen losfcn, welke in 
's Lands Maiazijncn opgeUagen werden. VervQl. 
gens wedel' in de KaapjlaJ gekomen zijnde, ver .. 
zocht ik aan bet Gouverne111cnt een Iocnal, alwa~l" 

itt provifionccl met mijn talrijk huisgezin kondc 10" 

geren, ten welken einde aan mij de Gouvemements .. 
plaats, genaamd hct Ronde h{)Jchje', een uur vall 
de fiad gelcgen, werd aangewezen, alwaar ik dan 
mijll intrek nam, en mijne kolonisten en goederen 
met groote kostcn van Simonflad op wagens lict 
overbrengen .. 

In. 
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Inmiddels door v E Jl M A A K verwittigd zijnde ~ 

dat door Gouverneur en Radell van Politie tot Com.

misfarisfen waren benaemd S E BAS T IA A N V A

LENTIJN VAl.'l REE NEN, Ontvangervan 'sLands 
Middclen, en JAN AND R IE S H 0 RAe K, Lid 
van den Burgerraad der ](aapjia.d, OBl met de Ge .. 

magtigden van den Heer v AN HOG E :rf D 0 R P ed 
mij te abouchcren, ons te informeren en aanwi} 
zing te doen va.'1 de beste en gefchiktf1:e gelegcnhe

den ter bereiking onzer voorgef1:clde oogmerken, om

helsde ik met vreugde de gelegenhcid Olll met deze 
I-Ieeren en bunne achtenswaardige en beminncIijke 

familien kennis te maken, en had, nevens v Ea"" 
:t.1 A A K, ond~rrcheidene conferentien met hunlieden, 
waarin zij ons vele bijzondcrheden no pens de fitua-.. 
tie der binnenlanden mededeelden, en van den fiaat 
der zeekusten treIrclijke inlichtingen gaven. 

In het bijzonder ben ik aa.n beide genoemde vrien

den verpligt wcgens de gelegenheid,. welke zij mij 
van tijd tot tijd verfchaften, om een goed getal no .. 
tabe1e en verfiandige iuboorlingen te leeren kennen., 
:zoo weI nit de Kaapflad als van de buitendiC1:rikten., 

tot aan de afgelegenfie grenzen der Kolonie toe; 
door wier gezamenlijke informatien ik mij ten fierk
fie bevestigd yond in de goede dellkbeelden, welke 

ik fedel"t verfcheidene jaren wegens dit gewest had 

opgevat; maar door vergelljkillg van welke infor ... 
matien, met hetgeen in de beste gedrukte werken 

over dit land gevonden wordt, ik genoegzaam over. 
tuigd 
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tuigd werd, dat deze Kolonie in hare gclleele bij
kans onmctelijlu~ uitgcfuekthcid, indedaad voor zoo
danige importante verbcteringen vatbaar is, dat de 
vruchten en het provenu daarvan 301 dat gene zou
den ovcrtrcffen, wat de verhevenfie vcrbeelding zich 
daarvan voorfiellel1 kan. Alleenlijk fcheen men in 
het midden van zoo velc gUl1srige gelegcnhcdcn 
eenigzins vedegen te zijn, Jilopens de keuze der hUld .. 
fireken en baaijen, om de geprojeCl:ecrde nicuwe 
Kolonien te fiichten. l\1et ongeduld wenschte ik un 
hoe eerder hoe liever een begin met mijne voorgcfiel
de werkzaamheden te kUDncn maken, en verzocht, 
nevens voornoemde Gemagtigden des Heeren v AN 

Ii 0 G END 0 R P, met den I leer Commisfaris Gene .. 
raal daarover te mogen confererell; hel welle gcaccor
decrd zynda, verklaardc ons de Heer D E 1\1: 1ST, 

dat hij genegen WaS ons zoo fpoedig mogelijk het 
effcct der beloftcll aan 011S gcdaan, tc laten genie
tell; dat echter, terw~jl de lIeer Gouverneur nog 
dadeJijk op zijne binnenlandfche reize was, welke hij 
ook voornamelijk zoo vrocg had ondernon:cl1, om 
naar de beste gelegcnheid tot fiichting Ollzer Kolonic 
omtezien, bij Comrnisfaris Gencraal van oordcel 
was, dat wij de terugkomst van den Go 11 verneul:' 
dienden afrcwachrcn, daar deze alsdall ons de beste 
informaticn en aal1wijzingcn zoude kUl111Cll geven; 
te meer, naardien de Gouverneur reeds aan hcm 
Commisfal"is Generau} had~ gefchrevcn, dat hij ccn 
voortrelfelijk fiuk lands, tot OIlS oogmerk dicnstbaar , 
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had gevonden en uitgekozen, zijnde het zoogenaam
de Dude NiljJJQ ... Iand. Naardien ik nu over deze
landftreek reeds op onderfcheidene wijzen had ho~ 
ren oordeelen, zoo nam ik de vrijheid den Hecr 
Commisfaris Generaal te vragen, of dat diftrikt 
groot genoeg .en voldoende zoude zijn voor oue ge-. 
proje&erde onderneming, waarop hij de goedheid 
had te antwoorden, dat het eene fchoone landftreek 
was, zijnde tien tot twintig uren lang, en voorzien 
yan water en houthosfchen" 

Wij betuigden den Commisfaris Generaal onzen 
dank voor zijne goede intentien, cn in afwachting 
van de terllgkomst van den Gouverneur, zocht ik 
inmiddels van de locale gefieldheid der Kolonie, 
(waarvan ik reeds in Europa door den Heer n G-

1\ E R. T USB ERG goede onderrigting had bekomen, 
voornamelijk ten opzigte van de lIfosjel- en Pletten
jergs -bani.ien,) nog zoo vele informatien intewin
nen aIs mogelijk zoude zijn; weshalve ik meerdere 
kennis maakte met zoodanige Inboorlingen en Ingf-!. 
zetenen, van welken ik wegens het een en ander na. 
dere beri.gten konde bekomen. Ik hoorde bij deze 
gelegenl1eid vele klagten over de gepasfeerde tijden, 
en bemerkte onder de Ingezetenen geen groot ver
trouwen op de goede voorllitzigten tot verbetering 
van den voorfpoed der Kolonie, welke zij, naar des. 
zells bandelwijze te oordeelen, van het nieuwe Gou
vemement te vcrwachtel1 h-adden. Daar ik nu dit 
.un wantrouwen toefcbreef, gedeeltelijk aan geheu-
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gca van geledene rampen, en gedecltclijk ann on .. 
kunde van de goede intentiel1 van den Souvercill om 
oen bloei dezer Volkplnnting tc bcvorderen, zoo 
zocbt ik op aUe mogelijke wijzen een beter vertrou· 
wen bij hen te verwekken, en communiceerde hun 
te dien einde de gemanifesteerde intentie van het 
Staatsbeftuur, aIsmede van den Commisfaris Gene .. 
raal en den Gouverneur, van weUce gocde bedoe", 

lingen hun de dadelijke ondememingen van den Heer 
VAN HOGENDORP en mij, aIs daarop allcen ge
vestigd zijnde, tot een bewijs konden verfirekken. 
Dan, hoezeer was ik niet vcrwondcrd, bij de luge .. 
zetencn niet aUeen weinig vertrouwen daarop te be. 
fpeuren, maar uit hun nell mond te hooren, dat ik 
in het vcrvolg nn eigcne ondervindillg welligt anders 
zoude oordeelen. Met ccn woord, men zeide mij 
regtuit, dat ik, OlD mij niet bedrogen te zien, Ulij 

niet te veel Inoest vleijcn met een goed fucces; dat 
ik. zou ondervinden van tijd tot tijd met fchoonkHn .. 

kende woorden en belofren, naar het oud Oost
indisch gebruik, gepaaid te worden; en dat ik cin. 
delijk, wanneer mijlle middelen zoudcn zijn l1itgc
put, geene of zcer weinige vruchteIl van mijne 
Inoeite en kosten zoude genictcn. 

Deze tijding vcrbaasde mij ecnigzins. Dezclve 
ec11ter voornameIijk toefchrijvende aan vooringcno
menbeid, en· mangel aan kcnnis van de goede intcll
tie van 11et OpperbeCluur der Republiek ten op
zigtc der Volkplanting, zicht ik de d~11kbccIdelt 
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dezer lieden te wederleggen, alles bijbrengende wat 
mlj gefchikt fcheen om hun betere gevoelens illte
Doezemen. Ik toonde hun te dien einde eenige 
Refoilltien van het Staatsbewind en van den Afiati
fcben Raad ~ waaruit ten duidelijkfte was blijkende 
de ernst, waarmede men de verbetering der Ko
lonie, zoo wei ten aanzien der bevolking als 
der aanmeediging van cultuur, induftrie en han
del, begeerde, terwljl voorts de voorzorg ter 
verdediging der Kolonie am iedereen voor de oogen 
lag. Hierbij communiceerde ik hun tevens bet 
aandeel dat Nederlands vermogende ingezetenen en 
kooplieden in het vervolg in het belang der Ko
lonie wilden nemen; doch maar weinigen konde ik 
eene betere hoop doeD opvatten. Men zeide mij, 
dat de' Kolonie federt vele jaren onder eenen zwareR 
druk en despotism us had gezucbt. hetwelk cen' na· 
deeligen indruk bij de lngezetenen bad nagelaten, 
\vaarvan men zich alsnog niet ontdoen konde. 

lk communiceerde del) Heer VAN HOGENDOR.P 

deze gezegden, welke mij intusfchen ftof tot na. 
denken gaven, en benoot nu in bet vervolg nog 
meerder oplettendheid en voorzigtigheid te gebrut
ken bij a1le zoodanige demarches, als mlj, hetzlj bij 

bet Gouvernement of wei bij particulieren te doen 
{londen, en inaonderheid te letten op bet gedrag, 
betwelk perfonen, waarmede ik eenige zaken van 
belang te behandelen had, jegens mij 30Qden hon
ten, en intusfcben als oDicmcrkt de heimelljke ma-
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thinatien en intrigues natefporen, welke tot hiertoe 
ttanleiding mogten hebben gcgeven, dnt over dit 

fchoone gewest zulke firijdige begrippen verfpreid 
djn, en daarover zoo verkeerd geoordeeld is, dat 
da-ardoor waarfcbijnlijk tot hiertoe aile verbeterina: 
is vertraagd en tegengewerkt geworden. 

Spoedig bemerkte ik dat het aan de KaapjlaJ 
gcenzins aan intrigues ontbrak, en ik zag met Ieed ... 
wezen, aIs een gevolg daarvan, meest aUe aanmer .. 
kelljke perfonen, zoo weI onder de amptenaren als 
particulieren, benevens gebeele famiIien, onder el. 
kandcren gcbrollilleerd. 

Men verhaalde my oak dat eenige weinige intrl .. 
gunnten onder de rijke .l{apellaars, reeds federt vele 
jaren immer hadden getracht een' dominerenden in
vioed bij het Gouvernement te verkrijgen, en bet .. 
zelve alsdan te misleiden tot bet doen van onberadene 
flappen; waarin zij dan ook maar al te weI warell 
gefiaagd, zoo v66r den tijd dat de Kolonie door de 
Engelfcbell is genomen. geworden, ais gedurendo 
bet Engelsch Gouvernement; waardo~r dan bonder
rlen van ingezetenen onberekenbare verliezen hebben 
£eleden, en geheele huisgezinnen geruineerd zijn ge .. 
worden, en welke verkeerde invloed ook tot nog to~ 
plaats heeft. 

Ik was toen ter tijd ook voomemens, gedurende 
de nfwezenheid van den Gouverneur, kleine reizell 
in bet land te doen, voornamelijk naar de west .. 
zeekust; doch ik w.erd hierin belet do.or gebeurtc-o 
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nisfen, welke Dlijlle attentie geheel bezig hiclden; 
en kort daarop de tijding van den nieuw - uitge
barsten Oorlog in Europa, a~ln de KaQP gekomen 
zijnde, begon ik ook bevreesd te worden voor mljne 
;11 Holland toevallig teruggeblevene goederen en kolo .. 
nisten, als zijnde juist de noodzalrelijkfie tot het ann
vangen mijner werkzaambeden, welke ook bij mijne 
afreize uit de Kolonie nog niet gearriveerd waren. 

De Gouverneur intusfcben, door eenen expresfe, 
van den nieuwen oorlog verwittigd zijnde, ver
haastte zijne terugkomst naar de Kaapjlad, alwaar 
hij in eenen goeden welf1:and arriveerde. Zijne aan .. 
komst met verlangen te gemoet gezien hebbende, 
complimenteerde ik denzelven; bij welke gelegen
heid hij de goedheid had eenige bijzonderheden van 
zijne reize aan mij te verhalen, en onder anderen 
te zeggen, dat hij een goed fiuk lands voor den lIeer 
VAN HOGENDORP en mij bad gevonden, zijnde 
de Gouvernements -post in het Oude Niqua-Iand; 
verder zeggende, dat by binnen weinige dagen eene 
conferentie met de Gemagtigdcn vall den Heer v AN 

HOG END 0 R P, en met mij wilde houden, om 
over onze zaken te fpreken. Deze conferentie, en 
meer daal'op vOlgende, werden tusfchen ons ge
houden; in dezelve werd hoofdzakelijk gefproken 
over de gelegenheid van het Oude Niqua -land. 
Naardien ik echter toea ter tijd reeds beter van die 
l:mdfireek onderrigt was, zoo obferveerde ik, dat 
het hoofdvereischle daaraan ontbrak, als zljnde aan 
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geene baai gelegen, van waar men de produkten tet 
zee konde vervoeren. Daar werd ook wei gefpro
ken van de lIfos{el .. en Plettenbergs - baaijen; eeh
tef met aanmerking, dat het Gouvemement aIdaat' 
geene !anden ter zijner wije dispofitie had. Men 
fprat ook van de Z,varlkops - of Algoa .. baai ; doeh 
daarop was ik in gcenen deele gefield, aIs zijnde 
van de gelegcnheld dier bad reeds door den Kapitein. 
ter Zee SIC CAM A geinformeerd, en door deskun .. 
dige inwoonders van het difirikt ondel'rigt van de 
bedenkelijke fituatie dezer landl1:reek ten aanzien 
der veiligheid, dewijl de onrustige bewegingen en 
rooverijen der uitgewekene Kaffers en eener bende 
IIottentotten, welke aldaar hun verblijf had den , nog 
Reeds aanhielden. 

Er werd dan ten laad1:e in eeoe conferentie be
floten, ell de Gouverneur fcheen zulks met ijver te 
wen!cben. dat it zelve eelle landreize langs cie Zutd .. 
oostkust zoude doen, om zoo wel te onderzoeken, 
in hoeverre de baaljen tot de kust- en zeehandel 
bckwaam zonden zijn ~ - namelijk de mond vall 
de Breede rivieF, of de zoogenaamde 8t. Catha ... 
,,.ina • baa;, de riseh.. en V leescn .baa/jen, de 
Moslet .. en de Plettenhergs .. lJaaijen; - alsmede 
omtezien naar gefchikte landerijen 2 ter dispofitie van 
het Gouverllcment ftaande, welke door hetzelve am 
den Hcer VAN H OGlt NDORP en mij zouden kun
ben vvordeu overgedaan en gecedeerd. 

lk 111m dezen last gauDe op wij _ Qordeelende dat 
iIt 
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lk met eigcn oogen beter zoude zien dan dool' 
vreemden; te meer daar de eerfte rebets· tot het plan 
ecner nieuwe Kolonifatie, in verb and befehouwd 
met cenen uitgebreidcn zeehandcl, door mij reeds 
voor vclc jaren ontworpen was, en thans ter uitvoer 
zullcnde gebragt worden, ik ook het best zoude 
kllnncn oordeelen, welke fituatie tot zulke fiieh
tjl1gen het gl1nstigfie mogt zijn, en wat partij, zo.o 
door eigene cLutllur, als door aanmoediging en 
Imlp van de Ingezetenen der naastbijgelegen landen 
en difiriCl:en, daarvan door den handel zoude kun
nen getrokken worden. 

lit maakte dan fpoedig de noodige prepar.atien tot 

dezen togt, waartoe ik, - gedeeltelijk nit gebrek 
aan een' ordinairen boerenwagen, (waarmede door ... 
gaans de landreizen in Zuid - Afrika gedaan worden, 
zijnde dezelve meerendeels bcfpannen met twaalf tot 

zestien osren), en gedeeltelijk om het vooroordecl 
te wederleggcn, hetwelk aan de Kaap hcerschte, 
dat het namelijk nict mogeIijk zoude zijn om met 
een ander rijtuig dan zulk eenen bocrenwagen de 
reize door de binnen1anden te lUlDnen vo!trekken,
gebruilt maatctc vnn mijne uit E.urol1a medegebragte 
zware en -extra fierke reiskocts, befpannen met 
twaalf trek .. osten, en weI voorzien van provifiell~ 
.gereedfchappen, beddegoed, hangmatten en verdere 
noodwendigheden voor de reize, om, des Doods, 
overal te kunl1cn kamperen; terwijl ik tevens vier 
rijpaarden en aenige va.a mijne kolollisten, nevens 
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dde gebuurde hottentotten, mede op reis Dam, van 
welke laatfien de ecne als voerman, of, zoo als men 
Ran de Kaap zegt, aIs wagcnrijder, en twee als 
osfenJeidcrs gecmploijeerd werden, waarbij de Ge .. 
magtigden v~m den lIcer v A N HOG E Nt) OR P, 

uit deszelfs naam, ~cn van zijnc kolonisten te paard 
vocgdcn. 

Aldus de preparatien gereed, en ik voorzicn zijl1-
de van een' openen brief van aanbevding van den 
Gouvemeur aan den Landdrost van Z1Vellendam, 
TAU n. E, als mede aan de Burger - Veld· Comman .. 
dan ten en Cornets, om mij des noods aIle adfillentie 
en hulp te verleenen, en met fpecialen last aan 
's Lands Posthouderen aan de Itf o.rfolbaa;, het 
Durie Niqua/and en de P/ettenbergs - baai, om 
in ij alIe illformatien te geven nopens de landerijen ~ 
welke aan het Gouvernement behooren, en om en 
naastbij bunne posten geJegen waren, enz. - on
dernam ik in de maand September 1803 .. van m~i. 
ne provifionele woonplaats aan hee Ronde boschje, 
na alvorens bet dillrikt der Kaapjlad bcfchouwd te 
hebben, met mijn gevoIg de reize ill de Binnen .. 
landen, waarvau ik tluns de bijzQIlderhcdcn het Pu
blick aanbiede. 

lk rooet hier nog aanmerken, dat, naardien bet 
oogmcrk mijner reize hoofdzakelijk is geweest, dat 
gedcclte der Kolollie 't welk ik doorreisd heb, land
bouwkunrlig en commercieel te beCchouwen en tit 

ollderzoeken, ik mijne befchrijving ook in dien zia 
D heb 
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