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heb opgefield, en daaraan den vorm van ten Dag .. 
verhaal beb ge1aten, op dat deze1\'e tc beter zoude 
kunnen dienen tot eene fcbets van de wijze op wellee 
men de geheele Volkplanting, alleenlijk meer gede
tailIeerd, zal kunncn en behooren te ondcrzoeken ell 
bcfchrijven, ten dude het belangnemend PublieIc 
eene volkomene kennis van dit in allen opzigte zoo 
be1angl"ijke gewest te beZOl'gfn. 

Mijne geacbte lezcrcn zullen ool~, door vergelij
king van dit tegenwoordig werk met de menigvuI .. 
dige andere wetken, die redert eenige jaren over deze 

Volkplanting in het licht verfchenen zijn, gemakke
Ujk kunrten beoordeelel1, of bet mgne als overtolllg 
kan aangemerkt worden, dan of mijne infotmatien t 
van die van anderen veelal zeer verfchillende, ge
f~hikt zijn om juistere denkbeelden nopens deze 

VOlkplanting te dom ontfiaan; waartoe het Pllbliek 
nog meerdere aanleiding zal vinden in de verdere be
ligten welke ik daarover zoo in het vervoIg in bet 
iic ht meene te geven ') als ook voornamelijk in die 
iv"clke it in het hier bijgevoegd bekl10pt berigt ter 
neder gefield bel>. 

~tet opzet heb it in mijn Verhaal ook geen gewag 
gemnakt van Paliticke, ~1ilitaire en andere befpiege
lingen, als male geene befehrijvingen laten invloeijen 
'tan de verfchillende Inwoneren, derzelver karakter, 
zcden, gcbruikell en wat dies meer is; netgeen in 
ten afzonderlljk fyf1:ematisch. werk over de Kaap 
yerhandeld za·l worden. 

DAG-
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DAGVERHAAL 
VAN BENB 

R E I s, 
GEDAAN IN DE BINNENLANDEN VAN ZUID

AFRIKA, VAN DE KAAPSTAD TOT D. 
PLETTENBERGS - BAAl, EN IN HET 

ZOOGENAAMDE WOESTE.. OF 
VOOR - ZITZIKAMMA , 

.fET ooomR,1t 01\1 DE VERSCHILLENDE BAAljgN 

EN HAVENS LANGS DE ZUIOOOST - KUST Tit ON· 

DERZOEKEN, IN HOE VERRE DEZELVE TOT DEN 

J{UST - EN ZEEIIANDEL BEKWAAM , EN DE NAAST-

151J GELEGENK LANDERIJEN EN DISTRIKTEN 

TOT ETABLISSEMENTI.N EN TOT DE CULTUUR 

VAN PRODUKTfiN GESCHlltT ZOUDEN ZIJN, TEN 

JUNDE DEZELV,R MET VOORDEEL NAAll DS 

KAAPSTAD EN ELDERS BUITEN DE KOLONIE ~ 

VOORNAl\IELIJK NAAR DE BATAAFSCH& RItPU~ 

ELI!K, TE KUNNEN UITVOEREN, MET BIJVOS

CING, TOT WEJ;.KE SOORT VAN ETABLISSEMltN

TEN EN CULTUUR DE ~ESCHRnVEN& LANDS. 

lUJEN EN D1STRIKTEN GE.SCHIKT ZOUDEN ZIJI't. 

Des maandags den 2() September 1803, IS mor .. 
gens om zes uren, blj goed weder, liet ik de reis ... 
koets met eenige lieden van mijll gevolg vooruit 
gnan, zljnde de weg J qien wij moesten nemen, over 

Da do 
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de zoogenaamde Xflllp/che 'Ylalte, meest zwaa:t 
z:md en duinen. Om negen uren volgde ik op den
zclfden weg te paard, pasferende naast bij bet Ron· 
de boschj e, over eene kIeine brug, het Lies!Jeekje, 
vcrvolgclls de Zwarte ri'Y)"er ell neg eene kleil'fe 
bcek, en lola-aIde in ien paar uren de k~ets in. Ver
Elcr redbn wij door de Kuils - rivier, en kwamen, 
te paard om ccn uur, en de koets om drie uren, 
fiver de zoogenoemde EerJle rivier, op de plaat~ 
van Yillicr, zijnde omtrent zevcn uren gaans van het 
Ronde boschjc, en fpaDden uit, een halfuur van daar, 
hij de Wolven· kraal, alwaar mijn rersgevofg bfuef 
karnpercll en overnachtte, terwiji ik nog vier ur,en 
verder naar llottentouch - flollant/ vooruit reed,. om 
bij den. landbouwer ItN 0 E T Z E, tegen den vo]gen
aCll morgen een vooJfpan van osren tot over de 
I-JottenlolS 11olJand[cke klo(Jf'te' be.t1:ellcn. 

De J{tlapfchc vlolete, gelcgen tusfchen Rao;· Fills: 

en de Taftl- ball; ~ is omtrent zes uren lang, en vier 
of vijf uren breed,. bc.d1:aan.de' grootendeels nit zware 
zandgrondCR en duinen, doormengd met valIei .. 
gronden, en bezet Ulet vele plaatfen, zijnde meest 
veeplnatfen van Kaapfche flagters, aIwaar het dage
Ujkfche' flagtvee voor de eonfumptie van. de KaajJ
jlao gehoudcn wordt. Verder is deze vlakte bier 
en daar bezct met wOllingen van houtknppers, die 
"V'oornameJijk dik wortelb.ollt. va.n eene foort van 
Knapfcbe lloschjes, djkelijk tel" markt brengen, en de 
ll;!'kkers van kleifte boschjes VOQl'zien. 
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De Kaapfche vlakte is met vele kleine beekjes eft 
rivi:eren doorfneden, welke in den regentijd, die al. 
daar .rij'kflijk valt, dikwijls aangroeijen tot groote 
firoomen, die alsdan na vele uren, ja zeUs na geheelC 

dagen, bezwaarlijk te pasferen zijn. Deze rivieren 
en beken vorlllen de hier voren gemelde vallei· gron .. 
den, welke nit kIei.. en vcen ... aarde met zand door. 
mengd, beftaan"to ell meest allen gefchikt zijl1 tot l1et 
planten van moeskruiden, klavtr en luzerne, en 
waar, met een genoegzaam voordcel') eene aallmer
kelijke hoeveelheid van Noord. Amerikaanfche lange 
en fijne katoenbeesters, nevens Bcngaalfche en anuc
re foorten, als, bij voorbeeld, die van ble de France 

enz., aangekweckt zouden kUl1nen worden; het
welk jaarlijks gcfchieden kondc duor zaadpitten, in 
twee reijen, Omtrellt acht tot twaalf duimen van ct
kanderen, een duim dicp in den grond te leggen, en 
tusfchen de twee reijen eene ruimte van vier ell twin .. 
tig tot dertig duimen te laten. 

Verder groeit op deze vlakte, en zoude in me .. 
Digte kunnen gewonnen worden, de kostelijke oUe 
van de PaJmtl Christi, van de bcste foort, D1~t 

groote pitten, welke zelfs tusfchen de dlliIlen, en 
fomtijds aan de .aeekust, welig gl'oeit. 

Insgelljks Ievert de Xaap[che v/akte eene zcl~c1"e 

hoeveelheid van eene groeH1:offclijke lool:t van grocll 
wasch, hetwelk yerkregen wordt uit de beziCll van 
een heestergewas, genaamd 1I1yrica Ceri!ern, (ge. 

fijkende ecnigzins naar de gencvcrbezien ,) uit welke, 
D 3 door 
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door bet koken met water, een groen wasch getrok. 
ken wordt, buiten de kleur veel overeenkomst bell.
bende met de Spermaceti; welk bezien • wa5ch" 
met een derde fchapenvet vermengd, zeer goede 
kaarfen oplcvert .. 

Verdcr zoudc deze vlakte, tot groot voord.ee} 
wor de Kaapjlad, gedecltelijk kunnen worden ge
bruikt tot het aanplanten van houtbosfchen, voor ... 
llamelijk van dennen tot mastbout, waartoe men 
in bet begin zaadpitten, ~~n voet van elkandcren ~ 
~oude kunnen planteD, met tusfchenruimten voor 
breede lancll; de zaadpitten in bet vervolg tot boo.. 
nlcn opgefchoten zijnde, zouden tot zes of tien voe"" 
ten van elltanderen uitgedund kunnell worden. Der
gelijke bosfcheu zouden alsdan h>1nmerrijke betere 
uitfpan - plaatfen voor de landlieden, voornamelijlc 
in den zomertijd, en voor bet vee beter voedfe1 
oplevcren, dan tegenwoordig op de vlakte gevonden 
wordt. Deze houtplantingen kunnen door particu ... 
lieren, of door het Gouvernement, of weI voor re ... 
tening van den Raad der Gemeente van de Kaap-. 
latl, teIl'"voordeele vall '5 Lands kas aangelegd wor
den. In aIle gevallcn zouden de Kaapftl1d ell bet 
gebeele difirikt tot de Saldanha - baai toe, daar
door importante voordee1en verkrijgen, naardien 
billnen de twlntig of vijf en twintig jaren deze bos
fchen niet alleen goed bruikbaar timmerhQut en plan
ken, maar bovendien de noodige pijpen of buizen 
voor waterleidingen zouden kunnen oplevcIen_ 
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De EerJie f'ivicr, ontfpringende in het gebergte 
van Drakenftein, neemt haren loop door de vlakte, 
en ontlast zich in Baa;. FIJIs; in het regen- faifoen 
is dezelve aanmerkelijk, en dikwijls in bet gebeel 
niet te pasferen, banr bed is diep en de oever (lei) , 
waardoor ~ij bezwaarlijk, en fomtijds lliet :zonder 
gevaar, is over te komen. Men vindr aan de oost
zijde van deze rivier vcle aanzienlljkc plant fen , 
waaronder uitm unten de plaatfen van 1\1 E I BUR G en 
Jl IJ L, zijnde nanzienlijke wijn. en korenp]aatfcn, 
welke ook g-oede weila11den voor paarden, rundvee 
en fchapen hebben. 

Den zeven en twilltig<1:en 's morgens om zes uren 
de lwets ingcfpannen zijnde, reed dezelve door flot. 
lento!se" Ilollollt!, pasfercnde de LaUTcnts .. rivier 
bij de plaats van 1\1 0 R KE L, en kwam tegen tien 
uren op de plaats van K N 0 E T.z E. lk lict aldaar uit .. 
fpanneD, en tegen den middagtijd met twaalf verfcbe 
osren van R N 0 E T Z E de koets nog drie uren verder 
voortrijden, tot onder de ]{loof; en naardien aldaar 
nog tien osren bij de anderen twaalf aangerpannell 
waren, zoo kwam de koets, met twee en twintig 
osren voor dezelve, gelukkig over de 1(/00/, zijnde 
eene der hoogfie en fteilfie pasfagien over de berg .. 
ketenen in de Kolonie, gedecltelijk door klippen ge .. 
broken, zeer moeljclijk, en fomtijds gevaarlijk te 
pasferen, voornamelijk wanneer het regent, gelijk 
bet den nacht te voren en den gebeelen dag toen 
wij dezelve overttakken, gcda.an bad. 

D 4 Over 
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Over de Klf)of zijnde, reden wij met -twaalf os
fen van K N 0 E T Z E tot ann de P almicl- r;vier , 
latende mljne osfen losgaan. Aldaar wel'd de koets 
olltpnkt, en de goedercn met een klein fchuitje over ... 
gcbragt, terwijl de paarden de rivier mocsten over
zwemmen. De koets werd vcrvo]gens door de zoo
genanmde Wagenclri{l gereden, gaande het water tot 
over de voorwielen, tcrwiji door den regen van den 
gepasfeerden nacht en dug de Palmiet - rivier hoog 
gezwollen was, Eindclijk wederom gepakt zijnde, 
reden wij nog een half uur verder, tot op de plaatls 
van E KS TEE N, alwaar wij des avol1.ds tegcll zeven 
uren kwamen en den nacht overbleven. 

1lottentolscn ilolland, hetwelk zicb uitfirekt tot 
Baai· Fals, is een voortreffelijk difuikt, voorzien 

van vele fchoone plaatfen; waaronder die van de ge
broeders 1\'10 RitE L, van THE U N I S en anderen 
uitmunten. Op de laatstgenoemde vindt men de 
fchoonfl:e CampberboolDcn van eene buitengemeene 
grootte weUg groeijen, welke boomen door den 
Gouverneur v AND E R S TEL Zijll aangekweekt 
geworden. Het dH1:rikt Ie vert veel en goede W~jn, 
Brandewijll, Vruchten, Koren, verfche Boter, Ge .. 
vogelte, Groenten, en meer andere produkten voor 
de Kaapfcbe mal"kt, en geniet bovendien het voor ... 
deel vall zljne voortbrengrclen gemakkelijk voor een 
gedeelte ter zee, over Baa; .. Fats naar de SimonftarJ. 

te kunnen verzenden; hetwelk van groot bela.ng is 
aedurende den tijd dat de fchepen zich in ~'a(li - $0/$ 

mOfp 
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moeten ophouden, zonder op de Kaapfche reede te 

mogen komen, zijl1de gewoonlijk van den vijfticnden 

April tot den vijfticnden September. 
De Pa/miet - ri'Vier, welke in de bergen van Dra

kenJlein ontfpringt, en zich ten oosten van l-Iotten

lotsen Ilo/iand in zee ontlast, is aanzienlijk genoeg 
om in den regentijd tot zoodanige hoogte te zwel
len, dat de landlieden uit gebrek aan eene pont rom ... 

tijds meer dan acht dagen daar voor moeten blijven 
liggen en wachten tot dat het water zoo Iaag is 
gezakt, dat de IJT(Jgendrifl wederom te pasferen is. 

Den acht en twintigflen des morgcns om acht 
uren, de koets met cen voorfpan osfen van KNQE'.rZB 

vertrokken zijnde, om den grooten [low - hoek en 
de Bot - ri'Vier te pasferen, terwijl mijne osfen los 
vooruit ge1;onden waren, ficeg ik te paard, en reed 
met een gedeelte van mijn gevolg, om de plaats van 
E K S TEE N te bezien, dwars over bergen en Ido
ven, pasferende de klein~ Pa/miet - ri'Vier, tot aan 
den voet van de groote bergketen, alwaar een 
beekje eenen fchooncn waterval formeert ~ en ge. 

fchikt is om molens te drijven; vervo]gens nog 

eenige kloven met kleine houtbosfchen bewasfen, en 
eenige fchoone valleigrollden bezigtigd hebbende, 

reden wij dwars over bergen ell door veldell, om op 
den weg van den grooten IIotlwho(k tc komcn; doch 
wij verdwaalden eenigzins, ell kwamcn cerst op 
eene plaats, liggende aan dell weg van den kkille/~ 
Hou'IJ'/zoek, 't welk de pasfagic is Oln in de lunge 

D S X/ool 
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Eloof te komen. Dc eigenaar dier plaats beduldue 
ons dell weg dien wij moesten nemen; ell daar wi} 
nog eelle andere plaats, liggende ter linkerzijde van 
den weg llaar den groaten IIou'Whaek, waren voorbij 
gereden, pasfeerdell wlj dezelve nevens de Bot
,.;vier, zijllde omtrent zes uren van bet laadle nacht .. 
verblijf, alwaar wij eerst de koets achterhaalden; 
en wijl mijne osren dezen dag nog niet gebruikl 
waren, liet ik dezelve ten eerfi:e aanfpannen; zond 
de voorfpan. osfen, waarvoor ik twintig rijksdaal
<lers, of veertig guldens bollandsch, had betaald t 

wcderom terug, en reed nog anderbalf nur verder, 
tot de plaats van L. HE US :£ R, genaaOld Boontjes
irflQI, gelcgen aan de Zwarl· rivier, alwaar wij 
den nacbt bleven. 

De landftreek van de oostzijde der bergketen, van 
de Klool af tot den Ilouwngek toe, is omtrent vijf 
'Uren lang, en van den voet der noordelijke groote 
bergketen tot aan de zeekust, ten naastenbij vier of 
vijf uren breed; dczelve formeert het fchoonfie nu .. 
tuurlijke amphitheater, hetwelk van aIle 2ijden be .. 
iloten is door boog gebergte, waarvan de noordelijke 
keten parallel met de zeekust, zich uitftrekt voorbij 
de P/ettenoergt. bllai, tot na het diftl'ikt van Zitz;
lamma; de oostzijde is beOoten door de bergen van 
(len groDten en ldeinen HOll'»'noek; ten zuiden ell 

westen beeft men de bergen van Hottent(Jtscn 1101-
land, tusfchen welke de P almiet • rivier zicb in 
aee ontlast. 

De-
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Deze landen wordell aan de Kaap gerekend ondel' 
de zoogenaatnde koude en zure landen. Doeb bier is 
bet de plaats om opzettelijk het geheele ftuk van den 
natuurlijken aard en de gebruikelijke onderfchciding der 
landen aan de Kaap te verhandelen. Men keumerkt 
in de gehli!cle Kolonie de landerijen en plantfen voor· 
eerst naar hunne natuurlijke gefieldheid, of dezelve 
in hoog gebergte, in vaUeijen of in 'vlakten be .. 
fiflan, en naar de eigenfchappen V'all hunne klima
ten, welke, uit de natuurlijke gefieldheid voortko
mende, fomtijds op een' korten afftand zoo verf~hll. 
lende zijn, dat men in ~c!ne en dezclfae dagreize 
zich dan in cen koud, dan in een getemperd, -en dan 
wederom ill een warm klimaat kan bevinden; gelijk, 
bij voorbecld, wanneer men van een hoog gebergte, 
waar men dikwijls fnceuw en ijs ontmoet. na3r eene 
~andige vlakte afdaalt; ....... ten tweede benoemt 
men de landerijen naar het onderfcheid der gronden, 
welke veel invloed op bet klimaat hebben; en ten 
derde naar de voortbrengfelen welke detel ve uit de 
natuur opleveren, voornamelijk tot voedfel van het 
vee, zoo we1 aan verfchillende grasfoorten en krui. 
den, als aan fappige boscbjes; alsmede llaar bet 
boom - of houtgewas betwelk alJaar geVOl1d~ll 

wordt. 
De algemeene verdecling der landerljcll is de vol .. 

gende, aIs: 
1. warme cn zoete landen t 

2. warme en drooge landcIl 
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3. valleigronden, 
4- gebroken of gemeleerde landen, 
S· koude zure en vochtige landen, 
6. koude zure en drooge landen, 
7. zoogenaamde boschjesvelden of fchapen

landen, 
8. houtgronden, 
9. karroovelden 

]0. fteen- of klipgrondcn. 

le. De rwllrme en zoete lanaen, welke toereikend 
van zoet water voorzien zijn , nevens 40 • de ge
broken of gemeleerde landen, welke laatfte ge
deeltelijk zoet en gedeeltelijk zuer gras en krui
den voonbrengen, geven gezond voedCeI voor ale 
lerlei vee, als voor paarden, hoornvee en fcha
pen; ook zij,n dezelve geCchikt tot allerleie foor
ten van cultuur, aIs, bij voorbeeld, tot den 
koren - en wijnbouw, tuinvruchten, kruiden 
en planten, katoel1, rijst, tabak en dergelijken 
meer; het vee kan bet geheele jaar op zulke 
plaatfen gchouden worden, vool'namelijk wan
neer de landerijeR meest beRaan uit kleigronden, 
vaUeijen en gemeleerd zand. Zoodanige fire
ken, wanneer dezelve door beken en rivieren ge
deeltelijk onder water gezet of bevochtigd kunnen 
worden, dienen dik wijls tot korenland, het: .. 
welk zestig- tot tacbtigmaal het zaad uitlevert. 
Men kan deze landerijen bovendicn verbeteren, 

'en 
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en als vee· weiden gefchikter en gezonder maken, 
-door dezelve met vele boomen van allerlei roon 
te beplanten, de zoodallige namelijk ~ welke 
veellommer geven, als eiken s populieren , den
nen, enz., waarvan men vooreerst om de vijf 
toeden een zaadpit in den grond kan leggen. 
Deze voarzorgen dienen over 't algemeen, op 
genoegzaam aIle landen van de Kolonie, waar
genomen te worden; hetwelk even zoo Dood. 
zakelijk is als gefchikt om daaruit de be
langrijkfie voordeelen te doen ontfiaan, gelijlc 
ik op mcerdere plaatfen uitvoeriger betoge. 
Thans merk ik aIleen aan, dat men de opper
vlakte van cen groot gedeelte der landerijen aaIt 
de Kaop, tegenwoordig gebeel overdekt zi't 
met ruigte en boscbjes, welke noch voedfel 
voor bet vee s Doch bruikbaar hout opleveren, 
en bovendien bet opfchieten van gras en kruiden 
verhinderen, de landen ondoordringbaar ell 

tot eene fcbnilplaats yoor wilde verfcheurende 
dieren maken. Wanneer nu deze rmgre eens af
gebrand, en het land bier en daar met zaad
pitten van hooge boomen beplant zal zijn, dan 
zuUen deze in weinige jaren welig groeijen, en 
bet opkomen van zoodanig ruigre verbinderen. 
'Warme tirooge Janden noemt men dezul .. 
ken, welke grootendeels befiaan uit warme 
z3nd· falpeter- of zoutgronden, en een groo, 
gedeelte van bet jaar gebrtk bcbben aan ZOe! 

\V~ 
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water. Op zulke landen boudt men thans hee 
vee gewoonlijk in de wintermaanden, wanneet 
'er vecl regen vaIt, en op zulke plaatfen wor
den zetden of weinig landerijcn gecultiveerd, 
ofrchoon velc daartoe bruikbaar zouden zijn. 
~1cll kan echter vele dezcr warme en drooge 
gronden tot de cultuu!" bruil<baar en gefchikt 
mal\cn, door dezelve met zoet water te voor
zien, het zij door vlijt en kOllstwcrken, mits wa-. 
ter uit rivieren, beken en fonteimm,. door pij· 
pen of onderaardfche kanalen, of ook door den 
natuurlijken loop van eenig dergeIijk water op 
zoouanigc wljs daarheen te leiden, waarvan ik 
in het vervo]~ breedvoeriger handelen ~a1. 

So. Dc 'ValleigronJen zijn de gefchiktf1:e tot den 
aanbouw van tuin - moes- en voederkruiden, 
als klavcr, luzerne, enz.; alsmede tot vee
foklccrijcn en rnelkerijen, terwijl dezelvc tevens 
tot de cultuur van katoen, rijst, vIas, hen· 
nip, tot bet aankweeken van theeboomen of 
beestcrs, en over 't algemeell tot de cultuur 
'Van de meestkostbare produkten gcfchikt zijn. 

So. Dc koudc zure en vDchtige land8n verkrijgen 
dcze Inmlle eigenfcbappen door bunne ligging 
aan den voet van eenig hoog gebergte, hetzij 
lletzelve :11 ef niet met houtbosfchen bewasfen 
is, waarop 's winters veel fileeuw, en de ove-
rige tijden van het jaar menigvuldige regen 
.alr; de overvloed van water die hieruit ont. 

fiaat, 
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nut, maakt, wanneer hetzelve geenen genoeg .. 
zamen afloop heeft, bet land nat, koud ell 
2uur. I let brengt in zulk geval uit zijne na
tuur geene dan zure, en voor bet rundvee en 
de fcbapen ongezonde planten en grasfoortell 
'V'oort. Deze gronden kunnen echter gemak. 
kelijk en veelal door de cultl1ur verbeterd, en 

tot bet voortbrengen van allerleie foorten van 
produkten, houtgewas, enz., als mede tot vee
fokkerijen gefchikt gemaakt worden. Men moet 
dezel ve, namelijk, eerst van bet overvloedige 
water ontlastC!n, hetgecn gefchieden kan door 
bet maken van flooten en uitwateringen, waar
door bet water van de landerijen afgetrok
ken, en nanr rivieren, beken of diepten geleid 
wordt. VervolgeDs moeten zulke landerijen, 
welke gemeenlijk uit vette ktei en goede tuin ... 
aarde beLlaan t ter deeg en dikwijIs omgeploegd 
en bemest worden" waardoor zij binn.en wei. 
nige jaren bwme fiechte hoedanigbeden geheel 
verliezen, en fomtijds de beste oorfpronkelijk 
warme en ZOete landell in vruchtbaarheid o.ver. 
tre{fen zullen, wijl zulke Iandfireken gewoon
lijk het gehccle jaar door, rljkelijke regens genie
ten. Thans warden de zure landen in de Ko .. 
lonie algemeen, hoe ongezond dezelve ook va or 
het vee zijn, gedurende de zomcrmaanden tot 
weiden gebruikt, offchoon meestal jaarlUks een 
troot gedeelte van bet vee dat op dezclve ge. 

weid 
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weid wordt plceg te nerven. De Planters zien 

zich, zoo lang de cultnur in hare tegenwoor

rlige eUeudige geda.ante blijft, hiertoe genood. 
zaakt, wijl de warme zoete en drooge landen 

alsdan veel door de hitte uitgedroogd, en fom

tijds zoo hard als fleen gcwordcn zijn, invocge 

dat op dezelve geen groen halmtje of boschje 

gevondcn wordt, voonlamclijk wanncer bet in 

vcrfcheidene maandell niet regent, of deze Ian .. 

den door loopend water uit rivieren en beken 

niet bevochtigd kunnen worden. 

l\len heeft thans ook in de Kolonie algemeen 
de gcwoonte, om vooral zulke zure landen, 

(gelijk ook wei met anderen gerchiedt,) van tijd 
tot tijd afrebranden, ten einde op dezclve nieuw 

gras te doen groeijcn, hetgeen gewoonlijk op de~ 

warme en drooge landen gcrchiedt gedurende of 

na den zomertijd, en op de koude en zure lan
den bij den aanvang van dat jaargetijde. De 

redcn van dit afbranden is, dat in het warme 
faizoen, indien ook maar weinig regen is geval
len, het gras welig en in korten tijd lang en 

hoog opfchiet, waardoor alsdan zulk een over

vloed van voeder ond1:aat, dat tienmaal zoo 
veel vee als thans in de Kolonie gebouden 

wordt, hetzclve niet zoude kunnen afwetden~ 
weshalve dan het overvloedige fpoedig hard en 
droQg wordt, zoo dat de landlieden hetzelve af.. 

branden, om in deszelfs plaats wederom jong 

graa 
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gras te doen groeijen. Wanneer ~enmaa1 in de 

Kolonie de aanbouw van de nuttigfie grasfoor

t-'!n en het maken van hooi ingevoerd zal zijn. 

lIs dan zal men zich in flaat bevinden meer vee 
op fial te kunnen houden dan tegenwoordig 

aldaar 't gebecle jaar door op de weiden gehou ... 
den wordt, en voomameIijk zal het getal van 
fchapen, hetwelk thans in de Kolonie voorhan· 

den is, meer dan verdubbeld kuunell worden. 
De landbouw zal alsdan ook tot volmaaktheid 
gebragt, en zulke voortbrengfelen djkelijk aan
gekwcekt kunnen worden, welke tot den uit

voer gefchikt zijn "en de meeste voordeelen en 

winsten ge~n. De gchrckkige toefiand van 

(len landbouw aan de Kaap, waardoor de Ian" 
dcrijen voor als nog minder tot de veeteelt en de 

cultuur van eene menigte produkten gefchikt 
zijn, dan anderzins, wegens het gllnstige kli .. 
maat en de goede eigenfchappen van den grond, 
20ude kunnen plaats hebben. Dit gebreke 

kige kan, indien ook niet aigemeen wegens 
plaatfelijlc:e om (1:andigheden, echter grootendeels 

over de ganfche uitgeftrektheid der Kolonie 

verholpen worden, doordien men, gelijk bier 

voren aangemerkt is, de koude, zure en voch

tige, even gelijk d~ warme, zoete en drooge lan
den, kan verbeteren en tot de cultuur meer ge

fchikt maken, invoege dat men op beide foor

tell van landl.!rUen eene genoegzallle hoeveelheid 

E YOI" 
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voedcr, kruidcn en planten, als klaver, Inzer ... 
ne, kanariezaatl, rijgras, aardappelen, knol

len, lange witte, roode en gele wortelen ~ 
boekwijt, wikkcn en dergelijken meer, zal kun ... 
nen aaukweeken, om op de warme landen go
durende het w:rrme f.1izocn een genoegzaam 
voedfel te hebbcn voor het vee, voornanlelijk 
van fappige planten en worleYen, en op de 
loude landen gedurcndc het wintcrfaizoen eene 

gcnoegzame hoeveclheid van droog voeller, als 
booi, gedroogde en ingezrJuten kla·;er, luzer
ne, voorts firoo, kaf en graneD, nevens wor., 
telen, a:ardappelen, enz. 

Hicrbij bchoorde bet vee op de koude landen 
in goede warme naUen gcplaatst te worden, in 
itcde dat thallS bijna a]gemeen in de Kolonie 

bet vee bet geheele jaar door, des nachts in de 
open lucht en in morfige zoogenaamde kralen ~ 
Haat, blootgefield aan aIle veranderingen van 
lucht ell weder, behalve op eenige weinige 
plaatfen van jadufirieufe ingczetenen. Op de 
warme landen d"aarcntegen zonde bet toereikend 
2.ljll, bet vee in goede drooge kra1en te plaat ... 

fen, voor~ien van eenige afdaking, om tegen 
de koude nachtluchten eenigzins befcbut te 
z\jn, ell by reg.en droog te ftaan (.). 

lIce 
( ,.) Indien· deze gertoge moeite voor fommige Kaapflr" 

:~t-e lanti1.iedetJ ~ wegens gebrek aaa houe ~ Dog te beZW8ar-.. 
lij" 
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Hoe gemakkelijk bij ODS het nuttige van der. 
gelijke inrigtingen begrepen -en gereedeltjk toege
fiemd wordt, nogtans zouden dezelve in Zuid .. 
Afrika, van wegens het aldaar algemeen plaats
hebbend gebrek ann werkvolk, niet dan tell 
uiterl1:e moeijeUjk en bijna on11logelijk zljn tot 
fiand te brengen, wanneer niet door geIljk
zijdige medewerking van het Gou vernement • 
van vermogende particulieren en kooplieden in 
dcze RepuhIiek, en eindelijk van de ingezetenelt 
der Kolonie zelve, aIle gepaste en vereischte 
middelen worden aangewendt, welke 11et belang 
van het onderwerp vordert, ge1ijk men uit bet 
vcrvoIg llog beter zal kUWlen beoordeelen. 

rJjk zoude Cchijncn 1 zoo kunnen zij op warme plaatfen,. 
bij hare tegenwoordige krnlen, nog andere daar naastbiJ 
aanleggen, en rondom dezelve zaadpitten leggen, zes 
duim van elkandcr, vall dennen - zil ver - en andere boo
men. Binnen weinig jaren zul1en zulke kralen ten minste 
meer befcherming tegen de ruwe lucbt en weder geven. 
dan de tegenwoordige; voora1 wanneer 'er mcerdcre voor 
.Uerlei vee naast elkanderen geplaatst, en door beiningen 
van zulke boomen afgefcheiden zijn; van buiten kunnetl 
~eze verbeterde kralen met de Caflus of de zoogenaamde 
Indi:mnfche Vijg, welke ze1fs op drooge gronden welig 
groeit, of weI met andere doorna~htige gcwasfen omheind. 
of met doorntakken omIegd worden, om de. wilde Ter" 

fcbeurende dieren hee dOOl'Jringen te beletteu. 
EA 
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ClO. De koude zure en ilrooge /onnen zijn veelal 
die, welke de ruggen van hooge bergen uit
n1aken. Voor zoo verre deze grondcn beftaan 
uit goede klei en gemeleerd zand, zoo leveren 
dczelve in de zomermaanden redelijk goede. 
weidcn voar allcrlci v~e, voornamelijk wan .. 
Deer 11ft onwcdcr fomwijlen regen op dezelve 
doet vallcn. Men vindt in de Kolonie verfchei
dene ruggen van hooge bergen met houtbosfchen 
bewasfcn, en 'cr is dus ni{'.t aall te twijfelen , of 
bet groodle gcdcehe zoude tot houtplantingen 
gebl"uikt kunnea worden, indicn bet tranfport 
fomtijds niet al te bezwaarlijk was. Misfchien 
zal men in het vervoJg OJ wanneer de bevolking 
eer Kolonie twintigmaal grooter dan tegen
woordig zijn zaI, zulke bcrgruggen gebruiken 
tot houtplautingen, welke voordeclenvan onder
fchcidenell aard oplevcrcn. Maar wanneer deze 
bergruggen uit zalld - of ldipgronden beC1:aan, 
Zijll dezelve t{)t weinig of geen gebruik ge~ 

fchikt. 
fi'. De Boschjes- of SclzapelZlanti~n noemt men die

gene welke de gefcbiktfie tot de aantcelt van £Cha
pen z~in. Op deze landen groeit eene foort van 
boschjes, ter boogte van twee tot vier voeten, 
lDet fappige ziltachtige tattjes en bladeren, dio 
l1ct gczondfie en beste voedfel voor de fchapeQ 
zijn, en dezelve zoo vet doen worden dat 
zij bezwaarlijk kUIUlen gaan. Op deze laft-

den 
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den behooren de aanmerkelijldle fchapenfoltke

rijen aangelcgd te worden, wijl deze dieren a1 .. 
daar eenen overvloed van goed voedfel vinden, 

tweemaal des jaars jongen kunnen werpen, of 

meerendeels twee, dri"e of vier lammeren voor • 
brengen, waal"door zij ~evolge1ijk buitengemeen 
vermeerderen; terwiji integendeel op vele plaat

fen in bet thans bewoonde gedeelte der Kolonie 

waar fchapen gehouden worden, dezelve wei

nig vermeerC:srcJJ, ja fomtij'ds op vele plaatfen 
aanmerkelijk vermindcrell, en zulks gedeelteIijk 

door de cOl1fumptie, maar ook gedeeltelijk door 

ziekten en ftcrfte, bij gebrek van goed en ge ... 

noegzaam voedfcl. Dit is dan ook de red en , 
waarom vele rljke Kapenaars verfchei"dene plaat

fen te geJijk aanhouden , a1s op de roggcvclden, 
nicU'wvclden, enz., alwaar zij hunne groote 

veefokkerijen hebben, van daar van tijd tot tijd 
op hunne koren .. en wljnplaatfi!n maar zoo veel 

vee do en de aanbrcngen, a15 zij tot -de con .. 

fumptie of tot trekdieren benoodigd hebben. 

So. De bcste houtgronden vindt mcn op de hcllingen 

der bergen en aan den voet derzelve. Men kan 
zOllder twijfel vastfteIJen, dat in de ]{Qap - Ko

Ionie lneest alJe foorten van Iluttige boomen 

aangekweekt kunnen wordeR, welke is aUe an .. 

dere gedeelten van den Aardbol gevonden wor .. 

den; het zij vruchtboomen, bet zij dezulke, die 

timmer.. fcheeps.. ka-binetwerkers - of verw .. 

E 3 bout, 
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bout, of ook wel reukwerken, gommen enz .. 
opleveren. Bet meesta! gctemperde zacbta 
klimaat, en de menigvuldige daartoe gefchikte 
gronden, doen in de Kaap - Kolonic de boom
foorten van de warme luchd1:reken even ZOG 

welig grocijen als die van de gematigde en 
loude landen. En het is derhalve te verwon .. 
deren, dat het befiuur dezer gewestcn in de. 
ruime tijdvalcken dat deze Volkplanting in het 
bezit der Repuhliek geweest is, nimmer 
bedncllt heeft, om, als domeinen van den 
Staat, voornamelijk zulke houtplal1tingen aante
leggen, welke verwftoffen, mitsgaders fijn 1m
binetwerkers - bout en andere foorten oplevcren, 
die in Europa zeer gezocht en dUl.lr betaald 
worden, waardoor de Staat iaarlijks aanzienlijl{e 
inkomfien had kmmcn verwcrven, en de handel 
der voormalige Oostindifche Compagnie ann .. 
merkelijk vetmeerderd kunnen worden. Dan. 
integendeel beeft men alIe nuttige verbeterillgen 
belet, en, bet zij uit vooroordeel en onkunde 
of uit bijzondere inzigten, beeft men verkozen. 
deze Volkplanting fieeds als eenen lastpost 
voor bet land te doen voorkomen. en, met 
yoorbijzien der ware belangen van den Staat, 

eene menigte nuttelooze amptenaren te onder
houden. 

SJ". De zoogenaamde groote IUlrroovcltlen zijn ver-
hevene groote vlakten, of eigenIijk de ruggell 

van 
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van de hooge bergkctens der tweede eD der. 
de afdeeIing, of der rijen gebergten, welke 
meest pardlIel met de zuidoost • kust, zicb 
west .. tClt - oosten en Iloordoost ftrekken, be
kend onder den naum van z,wal'tc Bergen, 
Nieu'Wc 'Yelden ell Choup. Derzc1ver opper
vlakte bel1:aat meercndeels uit harde, ell b~i 

groote droogte fcbier olldoordringbare vette 
kIei, doormengd met metaalachtige fioffen, als 
ijzer ell bruine okerachtige {teenen, neveus 
keijen en zal1dfteenen. Men villdt ook vcle 
hooge bergl'uggen welke lliet dan lIlet zandige 
vlakten bedckt zijn. 

De groote karroovelden bekomen ~elden re

gen bchalve in zomertijden, wallncer zwme 
donderbuijcn, wolkbreuken en rcgcnvlagell zulk 
eene verbazende boeveelheid waters doell neder .. 
fiorten, d:lt de landen wijd en breed d.lar
door overil:roomd worden" Indien het in lall
gen tijd niet regent ~ hetgeen fomtijds in g~ene 

acht of tien maanden gebeurt, dan verroonell 
de karroovelden niet dan dorre en drooge woe3-
tijnen, waar men naauweIijks een grashalmtje 
en zelden fen groen takje ziet, en zij fchijnen 
als dan tot eene altijddurende onvruchtbaarheid 
veroordeeid te zijn. Wanneer echtcr de minl1e 
regen valt, zoo zijn dezelve in den tijd van vier 
weken weder met bet fchoonfte groen bedekt, 
.en de mllde natuur v.erficl't de gehecle vlakte 
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met eenen overvloed der fchoonl1:e. bloemen en 
kruiden. Op dezen tijd komen de landlieden 
van nabij en van verre uit de Kolonie, mIl, 
hunne talrijke kudden , hoornvee. en rchapen op 
deze onmetelijk groote karroovelden te weiden, 
~n houden hun verblijf aldaar gemeenlijk drie 
tot vier ma-anden. 

In deze vlakten vindt men de' bronIlen van 
verfcheidene aanzienlijke rivieren, welke, of eene 
zuidelljke rigting nemen en eindelijk in den Oce,. 
aan vallen, gelijk de Gouds - of Gllurits - ri. 
""ier, de Gomlca of Leeuwen - rivi~r, en de. 
Dwij lea, welke beide la.adlen zich met de eerne 
vereenigen, alsmede de Groote ri~;,cr en an
dere meet, welke zicb met de Zonriagl. rivler 

vereenigen, of noord - en westwaarts Hmo
men, als de Za1:. rivier en andere, die de 
groote Oranj6. rivier van water voorzien. 

De karroovelden, die uit klei doormengd 
met ijzerftoffen en bruine ok.erachtige aarde be
fiaan, indien ze maar rijkelijk van water voorzien 
zijn, vallen buitengemeen vruchtbaar; de krui
den, planten en boomen groeijen aIdaar welig; 
zij leveren de. aeste druiven en vItlchten, en 
men vindt niet zelden dat het graan op zulke 
landen zonder eenige bemesting zestig tot tach
tigvoudige vrucht geefr. 

Hoezeer thans de groote karr.oovclden een 
,oed gedeelte van het ja~ uit gebrek aan wa.

ter 
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ter woestijnen gelijken, is het te hopen, dat 
met de vermeerdering der bevolking oolt de 
indufirie en llijverheid zich zal doen kennen 
door de verbetering dezer velden, en dat zoo.-. 
danige gepaste middelen daartoc zullen worden 
aangewenQ, als in bet vervolg, en voorname. 
lijk in mijn beknopt berigt, zullen worden op ... 
gegeven, waardoor bet grootfie gedeelte dezcl' 
landfireken van water voorzien, en tot de (0).. 

tuur en de veefokkerij gcrchikt ge:qtaakt zllllen 
kunnen worden. 

Joa. De fJeuz - en klJpgronticn, eindelijk, nevens de 
zandige bergruggen, leveren flechts een gering 
voedfclop voor paarden en geiten. 

Buiten deze tot hiertoe verhandelde uit den na .. 
tuurlijken aard des gronds afgeleide verdeeling, 
pleeg men voorts de landerijen 'nan de Kaap de 
Goede Hoop, ook met opzigt tot hun gebruilt ali 
veeplaatfen, te rangfchikken en te ben06men; te 
weten, naar mate dezelve daartoe min of meer be", 
If.waam zijn, naar de eigenfchappen van bet ~ veld~ 
gewas hetwelk zij uit de natuur voortbrengen, en 
naar den invloed welke de verfchillende grasfoor
ten, kruiden en planten op. het aanfokken van vee 
hebben. Vol gens deze onderfcheiding kunnen de. 
l{,aapfche landen gevoegelijk in vij£ klasfen verdccld 
worden, als: 

I. jn 4e.chte Veeplaatfen, 
•• in miqdclmadge, 
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s- in Plaatfen, op welke aileen een zekeren tijd 
van het jaar een of ander ras van vee kan 
gehouden worden ~ 

4- in goede Veeplaatfen, op well(e het gehccle 
jaar een zeker getal vee van verfcheidene foor

ten kan gevoed worden, en eilldelijk 
S. in beste Veeplaatfen, welke aIle vereischten 

tot de veefokkerij hebben. 

10. Onder de fIechte Veeplaatfen behooren de koude 
zure gronde11, als, bij voorbeeld , eenige ge

deelten van het zoogenaatnde achIer Oude Nioc. 
gua/antl aan de oostzijde van de Kailntlm-

1";vief'; verder een gedeelte der landcrijen tus .. 

(chen de Nelsna en de PJettenhef'gs ... lJaai; dQ 
noordelijke ruggen en afhellingen der groote berg

ketenen, alsmede de koude zu:re zandvlakten. 
bij voorbeeld de zoogenaamde Kaap/che 'Vlalctl) 
en andere meer. Bet vee dat op deze latlde

rijen, bij gebrek aan betere gelegenheid, onder
hooden wordt, vermilldert dagelijks ill getal 
en hoedanigheid, uit hoofde van aUerlei zick
ten en ongemakken, welke voortkomen, deels 

van bet llecht ongezond \7oedfel hetwelk deze 

landen uit de natuur voortbrengen, en gedeel
telijk door den kouden en menigvuldigen regen 
die bier valt, en voor bet vee fcbadelijk is. 

Verder bebooren onder de flechte Veeplaatfen 

ook begrepen te worden de warme, drooge ~ 

.zilte of falpeterachtige gronden; bij vOOlbeeld 
ceDi-
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eenige gcdeelten van de landll..reek, welke tus
fchen de rivier Zonder einde en de zuidoost .. 

kU5t, ter breedte , en tusrchen de .Bot - rivicr en 

de Breede riv;er ter Iengte, gelegen zijn, a1s .. 
mede de zandgronden tusfchen de west - zeekust 
en de OIi/ants-ri'Yicr, enz. 

aP• Onder de midddmatige Veeplaatfen kan men 
dezulke rekenen, alwaar het getal vee, hetwe1k 

in dezelve kan onderhouden wordcll, niet ver

mindert , maar echter de jaarlijkfche aanwas ook 

te onbeduidend is om in aanmerking te komen, 
en welke derhalve, hoezeer men met eene be

paalde hoeveelheid vee, die aldaar onderhou
den wordt, goed voordeel kan doell, llogtans 
niet kunnen gerekend worden bekwaam te ziju 

tot veefokkerijen of tot de fchapenteelt. Ge
field, bij voorbeeld, dat eene plaats kan on
derhouden zes hondcrd aanteelt - fchapen en vier 
honderd hamels, dat de aanteelt .. fchapen van 
,es tot negen honderd l:unmeren werpen, waar
van echter de belft of het derde gedeelte, ne
vens nog het vijfde of tiellde gedeclte van de 

oude, jaarlijks fterft, zoo dat een getal van 
duizend fchapen jaarlijks met ~en tot twee hon .. 
derd vermeerderd wordt, zoo is het zcker, dat 

zulk eene geringe vermeerdering, zal anders de 
teelt voordeelen opleveren, in geene aamner

king kan Iwmcn, vooral in vergelijking met de 

winsteD die andere landeu Ol)lcvel"CD , welke ,"oor 
de 
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de veefokkerij bijzonder gerchikt zijn. f-Ioewel 
nu op zull{e plaatfen van de eerstgemelde foort 
de voordeelen, welke men jaarlijk-s van de wo] 
l\:an hebben, niet geheel onbeduidend zijn, zoo 
kunnen dezelve nogtans flechts aIs middelma .. 
tige veeplaatfen worden aangemerkt. Bier 
onder behooren zulke plaatfen, die gedeeltelijft 
befiaan uit warme drooge gemeleerde landen, of 
gedeeltelijk uit koude zure en gemeleerde gron
den, en hieronder- kan men ruim de hclft der 
plaatfen in de Kolonie tellen, welke thans to~ 
\Voon .. koren - of wijnplaatfen dienen, en waar
op gemeenlijk tevens: aIlerIei foorten van vee ge· 
honden wordt, 

go. Plaatien, op welke aUeenlijk eenen zekeren tijd van 
het jaar vee kan gehouden worden, verfchillen 
fomtijds zoo zeer naar de hoedanigheid ell hct 
gctal van 'Vee-, waarvoor dezelve gefchikt zijn , 
dat hier omtrent geenen vasten regel te bepa}en is. 
Op de koude zure landen, bij voorbeeld op de 
plaats van EKSTEEN aan de Palmiet.ri'Vier 
gelegen, kunnen thans doo.r bet natuurlljk ge .. 
was in den zomertijd, gedurende twee tot vier 
maanden, twee of drie honderd koebeesten, 
honderd of hondcrd vijftig paarden, en een aan
tal fcbapen gevoed worden; terwijl men op de 
landerijen van :ls Gotlvernements post in het 

Dude Niqualand, gedurende den zomertijd drie 
tot vijf hondcrd nuk;s rund vee en hondera vijftig 

tot 
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tot twee honderd paarden zoude kunnen onder
houden, waartegen den oV'crigen tijd van bet 

jaar, ten ware dat deze landen door de cuI
tuur verbeterd en bekwaam gemaakt wierdcll ~ 

naauwelijks ~~ll paar fpan· osren of paarden 
aldaar genoegzaattt goed voedfel zullen vinden. 
E veneellS kunnen op fommige warme en drooge 
gronden, bij voorbeeld op de warme drooge 

zoete zandlanden aan de Saldanha - baa;, in 

den winter of regentljd, gcdurende drie tot 
vijf ma:mdel1, vijf of zes bonderd osren ell 
twee honderd paarden ondcrhoudcl1 worden, 
terwijl de overige maal1den van het jaar deze 

landen flccbts aan eene geringe hoeveelhcid vee 
het Doodige voedfel kUDnen verfchallcn. Daar

entegen op de plaats Rhinoceros - Fontein, van 
D IRK. VA N J1.lt ENE N, waartoe nog twce of 
drie zoogenaamde legplaatfen voor het vee be
hooren, welke landen ook onder de warme zoe

te en drooge gerekend worden, doch waarvan 
het grood1:e gedeelte nit vette kicigronden be .. 

flaat, kunnen thans gedurcnde negen of ticn 
maanden van het jaar honderd vijftig tot twee 

honderd paarden, twee tot drie honderd koe. 
beesten, en duizcnd fchapen gchoudcn worden. 

\Veshalve dan ook de landliedcn ~ die geene 

volkomen goede veeplaatfen bcbben, cn echtcr 
ecne aanzicnlijke hoeveelheid vee willel1 onder .. 
bou(leIl, ten 11linfie drie of vier verfchillcnde 

pl:lat" 
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plaatfen Boodig hebben, op welke zij hun vet 

beurtelings laten overbrengen en weiden. 
40. Onder de goede Veeplaatfen behooren de warme 

zoete en gemeleerde lap den , als mede de vallei
gronden, welke rijkelijk van versch water voor
zien zijn, waarvan ·er een aanmerkelijk getal in 
het thans bewoonde gedeclte der Kolonie gevon
den wordt. Hieronder kunnen voonlamelijk 
zulke plaatfen gerekend worden, waarop zoo 
wel rundvee als paarden ell fchapen, niet aIleen 
een gezond gen();!gzaam voedfel vinden, maar 
ook jaarlijks aanmerkel~1t in getal toenemen, 
door bet aantelen van kalven t veulens en lam· 
meren; als, bij voorbeeld, de plaats genaamd 
de Klaver - vallei , van s~ v. V AN R. E ENE N , 

de plaats genaamd de GaI'Jzen ... kt"QaJ, van 
J. v AN RE ENE N, beide gelegen tusfchen de 
west- zeekust en de Groene kloo[, de plaats van 
ME I BUR G, aan de EerflfJ rivier,. de plaats. 
van s. BR RDA, aan de Bu/felsjagt-rivier; 
tllsmede de plaatfen van P. en J. DU PRt, aan 
deYet-rivier; de plaats van J. RENSBURG~ 
aan den mond van de Gouds .. rj'Vier, en meer 
anderen. Op de goede veeplaatren worden thans 
verfcheidene foorten van vee gchouden, en ook 
niet zelden koren en wijn gebouwd, weshalve 
bet bezwaarlijk valt om een j uist en bepaald ge
tal van het te houden vee optegeven. Voor 't 

overige kWlnen zulke Veeplaatfcn in bet algc-
meen 
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tneen veel meer vee onderbouden, wanneer de 
kudden uit vee van verfcheidene foortelt beftaan. 
Om echter hier omtrent een algemeen denkbeeld 
te geven, zal ik in de hier achter volgende Ta .. 
belle aanwijzen, de hoeveelheid van vee, die, 
door middel van bet natuurlijk aIdaar groeijend 
gewas, op de vcrfchillendc foorten van Plaatfon ~ 
van ~~u uur gaans in bet vierkant, kan onder
houden worden, indien men zich op eene enkele 
foort bepaalt, en de hoeveelheid die aIdaar hUll 
voedfel vindt, indicn men Vce van verfchil .. 
lende foorten aan dezelfde PlnalS onderhoudt. 

if/" • Onder de beste V ceplaatfen rel"en ik zulke Ian .. 
dereijen, welke het meest bckwaam zijn om 
van de eene of andere foort van vee het groot .. 
fte getal te onderhouden, het geen door de 
natuurlijke voortbrengfclen aldanr gevoed ka.t1 
worden, en waar de kudden door de aan ... 
teelt het aanmerlielijkfte vermeerderen. Hier .. 
onder behooren, bij voorbeeld, voor bet rund .. 
vee de landerijen van de dilhikten van Bruin
tjes-hoogte, Tarka, achter-Snecwherg,. al~ 
mede fommige landcrijen van Zuurcvelt/, Zit .. 
zikamma, enz. Voor paarden zijn onder an .. 
deren gefchikt fommige bergen en landen van 
RoggcvelJ, Nicu'weveld, den lIantam ~ cn 
meer foortgclijke; terwijl er VOOl" de flhapcntcelt 
geene betere landen kunnen gevondcn worden 
dan de zoo~cl1aalnde BOicbjes .. of Schapenlan-

den,. 
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T A B E L L 
Beltelzende de hoevee111cid van Vee, die door middel van bet natuurlijk aldaar groeljend gcw~s_, op verrchi11en~e foorten van PlalJifefJ, 

van ~cn uur gaans in het vierkant, kan onderhouden wotden, indien melt zich op eene ellkele foort bepaalt t en de hoe. 

veelhcid die alJaar kan voedfel vindcn, indien men Vee \'an verfchillende foorten aan dczelfde Ploats onderhoudt. 
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den, tusfchen de Za/r. - .,.lvier, Ni~u'WeYf:ltI S> 

achter .. Sneeuwoerg en de Oranjc·. riv;er, al .. 
waar deze dieren J geIijk ik reeds hier vorell hee 
aallgernerkt, jaarlijks tweemaal kunnen werpen 
of meerendcels twee, dIie, ja vier lammeren 
tegelijk vool'tbrengen. 

Naardien van de juiste kennis en beoordeeling, 
in hoe verre de landel'ijen aan de Kaap uit de na
tuur min of meer tot de veeteelt bekwaalll zijn, 

het weI of l{walijk flagen daalin grootel1deels af

hangt, zoo zal men bij iedere del' bier voren befchre

vene vijfderlei foorten van landerijen, welke aan de 
Kaap de Goede 1100p tot Veeplaatfen worden ge
bruikt, moeten beoordeelen: 
1 Q • De verfchillende eigenfcbappen van den grond, 

en der grnsfoorten, kruiden of planten welke 

dczelve voortbrengt over 't algemeen. 

Il 0 • Hoe veel van iedere foort van vee op een fiuk 
lands van eene bepaalde uitgefircktheid kan on

dcrhouden, en behoorlijk door de natuurlijke 
voortbrengrclen gevoed worden "1 

30 • Of het \7oedfe1 voor die foorten van vee, welke 
men aldaar onderhouden wil, of door gebrek 

nan betere gelegenheid onderhouden moet, al 
of niet gezond zij, of voor wdke foort van vee 
het mil1llc fchadelijk'1 

-4- 0 • Of men een aanmerkeIijk getal van vee van eene 

zekere fool't op eene bepaalde p1aats met voor

deel knn YOt:d611, t~·\Vijl ill tegendiel op dezeI! .. 
de 
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de plaats maar weinig, of wei geen enkel fiuk 
vee van eene andere foort met voordeel zoude 

kunnen onderhouden worden' 
Dus kan, biJ voorbeeM, eene flechfe zure koude 

zoogenaatnde Plan.ts van een hollandsch uur gaans in 
het vierkant, thans weI voor dertig tot veertig panr .. 
den en honderd of honderd en vijftig geiten of bolt .. 
ken onderhoud opleveren, tel'wijl op dczelfde plaats 
geene nondcrd fcbapen d(!)or 't natuurlijk gewas met 
voordeel zouden kunnen onderhouden worden. 

Men moet hierbij echter aanmerken, dat deze fiel
ling aIleen betrekking heert tot zulke laudereijen, 201 .. 

waar door cultuur en illdufirie nog hocgcnaamd l1iets 
gedaan is, tcrwijl men uit de voorgaande annmer .. 
kingcn over de verdeeling en eigellfchappen der Ian .. 
dereijen zal ontwaren, op welke wijze koude zure, 
'Warme drooge, en andere flec-hte of onbekwamc Ian. 
dereijen, door de cultuur verbeterd en bckwaam g~ 
maakt kunncn worden, om allerlei foorten van vee, 
fa zelfs met meer voordeeI en in grooter getal, te 
ondcrhouden, da~ op de beste plaatfel1 door het na
tuurlijk gewas gevoed kunnel1 worden. 

Verder moet ik namnerken, dat men zelden cene 
landfireek van vijftig uren in bet vierl\ant zal vinden, 
welke, hoezeer onder de koude zure, of warme 
drooge landcn gerekel1d, niet cene melligte zoete, 
en gemeleerde plekken, bc:nevens vaIleijcll, inhoudt. 
waar ecne zckcl'e fuort of hoevcelheid van bet vee, 
hetwdk op die plaatfcn over 't algemeen nloet on-

l~ der-
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derhouden worden, voedfel zoude kunnen vh1den t 
dus dat hierdoor de flcchte hoedanigheid der andere 
plekkel1 zoo veel te minder nadeelig wordt. 

Om l1a deze uitweiding thans wederotn tot het 
vervoJg mijnet reize terug te komen, zoo dient. 
dat op de geheele landfl:reek tusfcben de Kloof en de 
Bot - ri'Yi~r, ter lengte van omtrent vijf w·en, en 
tusfchen doe noordelijke bergen en de zeekust, ter 
breedtc van vier tot vijf uren, niet meer dan acht 
tot tien Plaat[en gevonden worden, welke bQven .. 
dien thans meerendeels alleen flechte Veeplaatfen 
zijn, op welke niet dan een weinig koren en eelle 
geringe hoeveelheid fiechte wijn gewonnen wordt. 
Echter befl:aat een groat gedeelte dezer landen uit 
goede vette klei en uit va.leigronden, welke voor 
aIle foorten van cultuur gefchikt ~ijn; terwijl, be
halve de groote en kleine Palmict" riViercn, nog 
eene meenigte beken en fonteinen deze landen dren
ken. 

Wanneer n1en nll een groot gedcelte dezer land
fireek aanmel'kelijk verbeteren wilde, zoo behoor ... 
de men eerst de beste valleigronden bekwaam te 
makell om goed voedfel va or bet vee op te leve .. 
ren, niet flechts voor den zomer, maar ook vool" 
<len winter ais het zich op flal bevindt. Hierdoor 
verkrijgt men tc gelijk meerder mest, en bevindt zich 
in ftaat tneerder korenlanden te bewerken, in voe
ge dat, naar mate bet eene vetmeerdert, het andere 
verbeterJ wordt. 

l\1:er 
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Men zal deze oogmerken nog beter kunncn berei ... 
ken, en de niellW ann te leggell korenlandcn, wel
ke mecst uit zware kleigrondcll befi:aan, bekwamcr 
voor den aanbouw kunnen maken, door den dunger 
of mest zclve te verbeteren, hetwelk gefchieden kan 
indien men lang firoo onder bet vee ftrooit, wijl 
de firoomest de zware landcreijen losfer houdt, en 
voor de werking van warmte cn regen meer vatbaat 
maakt. En deze ~a.mnerking zal men gcenszins 
ovcrtollig vinden, wanneer men ondenojgt zal zijn, 
dat in geheel Zuid-Afrika no ell firoo, Doeh mosch t 

Doeh l1eide, bladeren of dergeUjke, onder het vee 
gcfirooiu wordt!J behalve ecnig riet of boschjes. 
Men vindt zelfs in het gcbecle land bijkans geell 
Hmo, na~rdien men ce gran en , in plaats van dezelve 
uit te dorsfchen, door paarden laat uittrappen, 
waardoor het 11:roo gebeel verbrijzeld en tot kaf 
wordt, terw~11 men het bovendien als dan aan zich 
zelve overgelaten meestalliggen laatll Men behoort 
derhalve ook dat gedeelte der land - oeconomie te vcr
beteren, cn, vooreerst tea minfte, een gedeelte det 
granen op onze in Europa gebruikclijke wijs nit te 
dotfchen, om voor de zwaarfl:e en ruuwfl:e lande
reijcn lange firoomest te bckomcn; terwiji de reed$. 
meet bewerkte en losfcre bnden met korte mest kun'" 
nen beftcld worden; op welke laatficn als dan, twee 
jaren achter een tarwe, rogge, garst en haver ge.
%aald zijndc, en onder het pas uit den grond opg~ 
komen gcwas vall bet tweede jaar, klaver en luzerne 
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gczaaid kan worden, waardoor men niet aUeen meet 
fialvoeder bekomt, maar deze landereijen ook voor 
eenige volgende jaren , waarin zij braak blijven liggen, 
tot betere wciden gefchikt gemaakt worden, tenvijl 
men inmiddels voor den graanbouw nieuwe land~ 
reijen op de zelfde wijze gereed maakt. 

De klcine bergen en hoogten, en de voet van bet 
hooge gebergte dczer landareek, zullen gedeelte1ijk 
met groot voordeel tot den wijnbouw en het aan
planten van vruchtbooIllcn, als oIljven, amandelen 
en dergel\jke, en gedeeltelijk tot houtgewas gebl°uikt 
kunnen worden, waartoe de volgende boomfoorten 
voomamelijk in aanmerking komen, als de Europirt 

Cehe eiken, dennen, ceqeren, fiinkhout, geelhout ~ 
csfen tot wagenmakers - hout, zilverboomen, en 
andere meer. Wanneer al verder de eigenaars of 
bezitters der voorfchrevene landen bun voordeel ver .. 
fiaan en behartigen willen, dan zullen zij korenmo
lens la.ten bouwen, om het koren, hetwelk zij van 
de landlieden van de overzijde der Bol- ,;vier, tot 
Zwellendam toe, jaarl1jks kunnen koopen, te doen 
malen, en de blom naar de KafJpjlati, of in bet 
winterfaizocn over Hottentotsell Hollands - 'baai Daar 

de SimonJlad te zenden, om hetzelve te verkoopen; 
terwijl zij het grove meel en de zemelen, als loute
re overwinst, voor hun huisgezin en vee kunnen 
emploijeren. Hierdoor zullen zij zich in fiaat be

vinden osfen en varkens vet te mesten, en met groot 
voordeel aan de flagters van de Kllllp/kul te verkoo-

pen, 
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pen, terwijl vet vee en goed vleesch, uitgctlomen 
fc1mpenvleesch, aan de Kaapjlnd thans iets zeld
zaams is en dUllr betaald wordt. 

Bij de genoemde voordcclcn zullen de inwoners 
de~er landfireek zich nog eene menigte andere kun
nen verrchaffen, naar gelang hunne illduftrie, om
fiandigheden en ondervinding hun van zelve hier
omtrent veel zullen leeren. 

Den negen en twilltigfien September, '8 morgells 
om acht uren, van Boontjes • kraal vertrokkcn zijn. 
de, pasfcerden wij de Zwart-ri'Yicr, en kwa111en 
om elf uren op de plaats van R A D E :N: AN, een 
kwnrtier nurs van bet warl11e bad gelegen, alwau" 
ik 's nachts en den volgcnden dag wilde blijven, om 
het bad tc zien en te onderzoeken. II\: ontmoctte 
aldaar, ncvens meer ander gczclfchap, den Hecr 
VAN RIIEED£ VAN OUDSHOORN, Lid van 
dcn Raad van Politic, een acbtcnswaardig en kUlldig 
man, met wicll ik aan de Kanpjlad reeds kennis ge
maakt bad. De weg van Boontjes. kraal tot voor
bij bet bad gaat over verfcheiden heuvclen, is berg
achtig, en formeert vele fchoone valleUcn, met aan .. 
zienlijke Plaatfen bezet, welke tot de middehnatige 
Veeplaatfcn behooren. De grond befiaat uit goere 
gcmelecrde klei en aarde, de ruggen der heuvclcn en 
de afhellingen der bergen leveren veel koren en garst, 
ook groeit op fommige pla~tfen redelijk goede wijo. 
De weilanden zijn goed voor paardell en mull· ezcls, 
ook worden vele fchapen en geiten of bol,ken, ne .. 

It' 3 vena 
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vens het lloodige rundvce aldaar ondcrbouden. So~ 
mige valJeijen zouden gefchikt zijn Wt den katoen. 
bouw, en zonder twijfel zal ook de theeboom, of 
Hever de theeboscbjes of heestel"s, op vele plaatfen 
groeijen, vooral waaF men goede tuin - aame vindt. 

Wat het gezegde warme bad betreft, men vindt 
hier een' hoogen berg, die, op zich zelvett fiaande, 
omgc·ven is van heuvclen en valleijen; op den rug nu. 
van een~ kleinctn heuvel, die aan den afhang van 
voornoemden berg gehecht is, ontfpringt het bad 
uit verfcheidene fonteineu, welker wateren eenig
zins in warmte verfchillcn. De mineraal .. deelen van 
bet badwater befiaan voomamelijk uit falpeter en 
zwavel, hetzelve wOldt voor rheumatieke en meet 
andere ziekten met' voordeeI gebruikt. Men vindt 
aldaar een gering ilecht woonbuis, behoorende aan 
bet Gouvernemcnt, en beftaande rut eene kleine 
voorplaats, twee zijkamers zonder bet miufie ameu· 
blernent, nevens eene keuken en een klein achter
vertrekje voor den opziender, hetgeen bovendien 
alles in fen" flechten bouwvalIigen fiaat is. In de 
heide zijka"mers. welke befiemd zljn VOOI' het logies. 
van de brongasten ~ logeren in het badfaifoen gc
meenlijk in ieder derzelve vier tot zes perfonen, zoo 
mans als vrouwen, welke ieder voor zichzelven, 
of met elkandeloen bunne menage doen, en eigen 
huis.. en keukengereedfcbap.pen mo~eD medebren
gen, echter lean men ook op de plaats van n. A D E

M A N logies en kost bekomen voor een' civielen prijs, 
waar-
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waarvan echter de Kapcnaars zelden gebruik maken. 
Men bekomt de vergunning om in's Gouvernemcllts 
badhuis te logcren door eene ordannantie, waarvoor 
eene kleinighcid bctaald wordt. lIet Gouverncments
bad, betwclk, aIs gczcgd is, aan den afhang van 
een heuvel gelegell is, beI1:aat alleen in eene hut, 
met een enkel, uit klipfieencn gemctfeld bad, zijnclc 
omtrent dertig of veertig pasfen van bet woollhuis 
verwijdcrd, welken weg de badgasten genoodzaakt 
zijn door de open lucht te gaan. lIet gebruik van 
het GOl1vernements -bad wordt onder aHe de bad
gusten verdeeld in ul'cn, invoege dat ieder zijn uur 
op zijne beurt verlnijgr. V cle inwoners der Koop
flod en bet grootfie gcdcelte der landlieden die het 
bad willen gebl'uil{cl1, kamperen of onder tellten, 
of in loofhutten, welke zij voor dien tijd oprigten. 
De fontcinen z~jl1 aIle zcer heet, zoo dat men in 
het badwater binnen den tijd van vijftien nlinutcll 
flurp -eijeren kan gaar koken. Dit niettegenftaan. 
de wordt hetze1ve. hoe heet ook, nlgemeen gc
bruikt, l1aardien 'er geene gelegenheid gevondell 
wordt om het met koud water te vcrkoclcn, en de 
weinige tijd, welke aan iedercn badgast vergulld 
,vordt, ook geene natuurlijke afkocling gcdoogt; 
echter verbeelden zich de Kapenaars, dat het had 
juist zoo heet gebruikt moet worden om van de ver .. 
eischte werking te zijn. 

Bebalve bet Gouvernements - bad bevindt zich op 
voomoemden heuvcl nog eene hut, voorzien vall 

Ii' 4 etn 
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een bad, hetgeen am R A D E 1\1 A N behoOl:t, op 
wiens plants hetzelve ligt. In deze hut kan een, of 
des Doods twee perfollen, logeten, welke alsdan het 
bad den geheelen dag ter bunner vrije befchikking 
hebben, mits de hut VaIl RADEMAN burcnde, 
waarvoor men iedel" dag omtrent een gulden hoi .. 
lalldsch betaalt. 

Warmeel'l Dlen nu in aanmerking neemt, hoe onge
\llakkelijk voor wezenlijk zieke perfonen het logies iR 
's Gouvernements buis, of het kamperen onder ten
ten en hutteD, nevens het gcmeenfchappelijk gebruik. 
van een .enke!. bad m.oet zijn, dan zal men natuurlijk 
verwachten dat deze eenige vrije hut en bad, welke 
voor zulk een geringen prijs te huur. zijn, van een 
ieder gezocht zoude worden; doch het is hier zoo. 
ver van. af, dat men blj eene menigte aanwezende 
badgasten. deze hut dikwijls ledig ziet. 

Het warme bad beeft de fchoonfte ligging welke 
men zoude kunnen wenfchen tot eenen aanleg van dien 
aard,. kunnend~ het warme water, hetwelk uit Vei

fcheidene fonteinen rijkelijk opwek ~ met geringe 
modte en kosten geleid en verdeeld wor.den., om 
eene menigte groote badhuizen daar,van te voorzien; 
invoege dat ~ volgens eene zeer ligt te maken inrig .. 
ting, ieder zieke een afzonderlijk vertrek en bad 
:z;oude kunnen bekomen; doch om ooze verbeterin
gen tot nand te brengen, zoude bet Gouvernement 
aan de Kaap, zoodanige ingezetenen, als 2ich in 
fiaat en niet ongenegen bevinden om daartoe de be-

hulp-
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bulpzame hand te bieden, de noodige aanmoediging 
cn hulp dienen te vergunncn. Tot nog toc hccft 
men met deze nuttige verbetering geenszins een be
gin gemaakt, oflchoon men zulks bij den aanval1g 
van het tegenwoordig Gouvernement met reden had 

mogen verwachten. 
liet water dezer warme fonteinen zOl1de aan de cuI

tuur en indufirie nog een aanmerkelijk voordcel kun
nen verfchaffen, naardien het afloopelld water, langs 
de afhe1lingen der hoogtell nartr beneden vloeijende , 
gelegenheid geeft tot het fiichten van korenmolens, 
waardoor de landlieden van hct gcheclc difirikt, -

hetwell~ in de lengte tusfchcn de 130t -I'ivicr en de 
Bl'cecJe ,-iYier, en in de breedte tusfchCl1 de l1oor~ 
delij,ke bergen en de zeekust gelcgcn is, - hunne 
tarw voor eCll gedcelte zouden kunnen doen malen, 
om vervolgens de fijne blom naar de KaapJlad ter 
markt te brengcn, en het overfcbietende voor hun 
buisgezin en v~e te gebruiken. Eene inrigting, 
waarvan ik hier voren alrede heb gewag gemaakt, 
en tot welkcr uitvoering nlen hierna bet mid del zal 
aangewezen zicn, als wanncer men het groote bc1ang 
van dezen land .. huishoudeIijkcn tak nog beter zal 
begrijpen. 

De ommelanden van het bad bieden een oplettend 
Gouvernement ook eene fchoone gelegcl1heid aan ~ 
om aan of nabij hetzelve cen gehucht of dorp vall 
veertig of zestig huisgezinnen te l1:ichtcn, welke ge
deeltelljk ZOUdCll befiaau uit all1bachtsliedcll, mole. 

F 5 nnars, 
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naars, wink.eliers, logementhouders, en gedeeltet~nt 

llit landbouwers, die, beoolve de kleine behoef
ten vaar 't verner der badgasten, voornamelijk 
zulke produkten dienden aantekweelten als voor dell: 
nitvoer gerchikt zijn, en welke gezameBlijk, even· 

redig aan bunne bantering, door het Gouvernement 
erven en landerijeg zouden kunnen bekomen, het zij 

vrij zander betaling, of wei voor eene geringe fom .. 
me, die hun als kapitaal aatlgerekend, en zekere 
jaren op hypotbeek der landerijen gecrediteerd zoude· 
kunnen worden. 

Den dertigfien befloten hebbende mijne koets voor. 
uit te zen den om den weg na:uo ZweJlentiam te ne... 
lDEn, en inmiddeIs met eenigen van mijn gevolg te 
paard te rijden naar de zoogenaamde Bay;aons - kJf)o/, 
of, naar de nieuwe, door de eerwaarde Voorfta,nders. 
van het Infiitllut tot onderwijs der Hottentotten ver
kozene benaming, Genatlen .. dal, ten einde de 

fiichting en aanlcg der Moravirche Zendelingen" 
van de broederfchap der Hernhutters aldaar te gaan 
bezigtigen , vertrokken wij des morgens om negen 
uren, met oogmerk om in bet voorbijgaas ook de 

plaats van 0 T Tote zien, omtrent anderhalf uur 
Van het bad gelegen, en wiens bezhter onder de 
'Weinige induftrieufe landbouwers aan de Ktztlp ge
teld kan worden. Toen wij omtrent drie kwartiet 
uurs van bet bad verwijderd waren werd de weg 

moerasfig, zoodat de wielen van de koets meermalen 
tot de asfcn in de modder bleven zitten, en met 

mod-
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moeite daaruit wederom opgchaald konden wordcn. 
Eindelijk kwamen wij op de gcnoemde plaats, waar 
wij ecnige vcrverfchillgen gcnoten, en vcrvoIgens, 
nanrdien wij van den wcg ondcrrigt waren, des na
middags weder vel'trokken, gaande de Iwet5 omtrcnt 
vijf uren verder oostelijk, om des nachts verblijf te 
houden op de plaats van j{ OE N T ZEN, en den vol
gendcn dag ons aftewachten op de plaats genaamd 
het Ziekennuis, - nIdus genaamd omdnt het zick~ 
vee van '5 Gouvernements post de Zoetemelks
'Vallel, fchuins daar tegen over gdegell, in vorige 
tijden aldaar onderhoudell werd, - terwijI wij te 
paard noord tcn westen reden, en tegen vijf uren, 
op de plaats van de wcduwc GROENEWALD, de 
rivier Zonder eitzc/e pasfeerden in cell klein fchuitje 
uit een boomftam gemaakt, nanst hetwelk de paar. 
den moesten overzwemmen. Van de overzijde der 
rivier hadden wij nog drie urcn te paard tot de Bn
'Yiaans .. kloof afteleggcn. Het was maanlicht, maar 
de weg was zeer llecht, moerasfig, en fomtijds vol 
diep water; wij vCl"dwaalden ook des nachts, en 
kwamen ecrst op een auk bouwland tot de lJa .. 
'Viaans .. Ie/oo! behooloende, van waar wij, niet zon. 
der veel mocite en gevaar, en door bulp van een 
Hottentot, dien wij in cell f1:roohut aantrofl'en, ce 
wacht houdende bij het gezaaide land, des nachts 
om tien uren aan de iJaviaans -1..100/ kwamen, al· 
waar alles reeds in dicpc rust was. \Vij werden 
echter door den Broeder !.I A R S VEL D in cene foart 

van 
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vnn redelijk goed logement gebragt, alwaar wij fpoe
dig nog eenige ververfchingen nuttigden. Des an
derendags werd ik bij de ZendelingeR tell eten ver .. 
zocht. Des morgens be-zag it eerst de woningon 
der Hottentotten, befiaande in omtrent twee honderd 
kleine huisJes en hutten, van hout getimlllero en met 
riet of biezen gedekt, meerendeels aan beide zijden 
Van eenige kleine beekjes ell aan de voeten van heu
velen geplaatst. Aan iedere woning is eeR kleine 
tuin, bijkans vijf en twintig fchreden lang en tieR of 
vijftien breed, waarin de Hottentotten van ieder 
huisgezin tot htln bijzonder gebruik eenige moeskrui .. 
den planten. llehalve deze, tuillell, hebben de Zen
delingen aan de Hottentotten nog gegeven een groot 
fiuk korenland, hetwelk door hun gemeenfchappe
lijk bewerkt wOldt en tot hun gemeen voordeel dient. 
Tegen tien uren legde ik een bezoek af bij de Zen
delingen, zijnde vijf in getal, elk afzonderlijk wo
nende , en aUe getrouwd; dezelve Zijll ~ R Q S B , 

(de 'Opperlle), l\iAR s FE Ln, K:ORN llA IIl\IE R, 

S C H WIN D, aIle vier Duitfchers, en K HUll E L ~ 

een Hollander, zijnde een mesfenmaker van zijn am. 
bacht. De zendelingen hebben goede woonhuizen 
en eene gemeenfcbappelijke ectzaal. \Vij bezagen 
ook hunne kerk, welke fraai is, en ruim genoeg 
voor meer dan vijf hOllderd menfclIen. Hun tuill is 
groot en goed aangelegd, beplant met boom en en 
zeer goede groenten, en wordt rijkenjk van water 
voorzicl1 door een beekjc, hetwalk door denzel ven 

heeI1 
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Ileen geleid is, en vervolgens een korenmolen ont 

drijft. De vijf broeders zijn aIle hedaarde en achtbare 
mannen. De Heer R 0 S E, een verfiandig man, heeft 
als Zendeling vele landen doorreisd, en in die hoe .. 
danigheid negen jarell in LabraDor onder de Esqui. 
mQUX verkeerd. De Broeders onderwyzen de Hot .. 
l.entotten in den godsdienst, het lezen en fcbrij
ven, en de vrouwen der Zendelingen onderrigten de 
lIottentotfche meisjes. in bet naaijen, breijen en an
dere huisfelijke werkzaambeden. Dagelijks wordt 
'er febool gehouden, en twe,- of driemadl ter week: 
kerk, voor aIle de Hottentotten, welke ook vlijtig 
wordt bijgewoond door vele naburige landlieden. 
Ann de BQ'Yiaans· kloof worden alle vreemde Hot
tentotten en Bastaard .. Hottentotten, welke zich aI
daar willen vestigen, vriendfehappelijk toegelaten; 
b.et toenmalig getal zoude , volgens de berigteu 
der Broeders, aan mannen, vrouwen en kinderen, 
reeds dllizend bedragen. 

De gebeele Sticbting is gevestigd tl1srcheu kloven, 
welke met hooge gebergten omgeven zijn, fluitende 
aan de groote keten, die paralel met de zeckust 
zich uidlrekt tot ZitziK.amma. Het is zeer te be .. 
k1agen dat deze Iandftreek niet ruimcr en betcr is; 

zij befiaat meest uit koude zure velden, bcrgcn en 
heuvelen, welke rots· en fteenaehtig zijn en eellC 
l1cchte weide voor het vee leveren, hctgecn te wa.. 
ge brengt, dat de llottentotten, die aldaar wo .. 
llen, zieh thans in drocvige olllfiandighedcn bevin-

dell, 
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den, \Viji zij we-hug of bijkans geheel geen vee meer 
11ebben, offch00n fommigen hUllner, bij hunne 
aanIromst aldaar rijkeUjk vee medebragren. Daar 
nu door de Zendelingen Doch lcvensmiddelen, Doch 
andere behoeften aan de Hottentotten gcgeven wor
den, en dezelve buiten bUlllle k1ciDe tuintjes en bet 
gcmeenfchappeUjke korenland geene andere lande
reijen bezitten, zoo kunnen zij daar niet dan zeer 
bekrompen leven, te meer dewiji zlj ook weinig 
wagens, land.. en bouwgereedfchappen bezitten .. 
Soml11igen bunner werken celtigen tijd van bet jaat 
blj de naburige lalldlieden, Wanr ~ij onderfcbei. 
den arbeid verrigten, of om hout te kappen in de 
Zoctemclks - "Iallei gebruikt worden, fotntijds ver .. 
huren zich ook eenigen bunner blj de boeren, om 
bij hllnne togten naar de Kaapftad te dienen als 

wagenrijders of ais osfenleiders, doch het een en 
ander gefcbiedt zclden, deels wiji de Zendelingen 
niet gaarne zien dat de Hottentotten, die bij hun 
gevestigd zijn, voor eenen Iangen tljd afwezig 
blijven, ala waardoor zij fpoedig dat gene verge
ten wat deze hmme meefiets hun geleerd heb .. 
ben, deeIs wljl de Hottentotten, zoodra zlj door 
geen gezag tot den arbeid worden aangefpoord, 
zoo fpoedig als algemeen aan luihuid zich over

gevcn. Tegen het een zoo weI rus het ander dezer 
gcbrekcn zoude genoegzaam kunnen voorzien wor ... 
den, wanneer men wilde Iuisteren naar de voorfla,. 
gen, welke ter verbetering van aIle zcndelingrcbap. 

pen 
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tJen in Zuid. Afrika reeds gcdaal1 zijn, of daarom.
trent nog gedaan zouden kunnen worden. Inmid .. 
-dels is de goede orde welke de Zendelillgcn bij de 
IIottentotten onderhouden ~ aUezius prijsfelijk, ell 
kan niet zondet verwondering bcfchouwd worden. 
Zelden hoort men van buitenfporigheden onder hen ~ 
en nooit ziet men een hunner befchonkcll, offchoOl1 
de neiging tot Lt:erke dranken eene hunner grood1:e 
zwakheden uitmaakt. IIet is hun volfirckt verbo
den, eenigen fierken drank, hoe gen:1al1ld, aan Btl
"IiaafJScil· kloof te brengen, hetwelk zij ook fiipte
lijk naarkomen, aangezien de ovcrtrcders van dit 

gebod tot hunne firaf niet mcer in de fchool of 

kerk mogen komcn; eene firaf, wc1k de Hottell
(otten zeer vreezen, wijl ze onder hell voor eene 
groote fchande wordt gchouden; dan, indien de
zelve niet toel'eikend is om cen Hottentot te verbe
t~ren, zoo wordt hij van de BaviaQnscn - /cloo! 
weggejaa.gd en mag er nimmer wederkoll1en. 

Jammer is het, dat aan de gezegde kloof geen vIas, 
hennep of katoell geteeld wOldt, en dat de I-Iottentot
fche wouwcn en meisjes niet gebruikt wordell tot 
bet bereiden en fpinnen dezer produkten, of ook weI 
vall wol, welk cen en andcr de vrOllwen Vllll de Zen .. 
delingen bun gemakkelijk zouden kunnen leeren. De 
brocdcr K H U 1\1 E L, cen bckwamu werkman, hceft 
eene mesfcn - fabriek aangelegd, Cll ecnige Hotten
totten in dat wcrk ondcrrigt; doch voor zulke 
wel'kzaamheden fcbijncn zij als nog gcene vatbaar .. 

hcid 
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hcid te bebben, ten minfie blijven zij niet lange 
daar bij. Kit U 1\1 E L maakt fchoone mesfen; de 
Kolonie beeft er ecbter weinig nut van, wijl dezelve 
drie en viermaal duurder zijn dan men dezelve llit 
Europa kan krijgen, betwellt ten deele daardoor 
wordt veroorzaakt, dat hlj zich de materialen zoo 
duur en met veel moeite moet aanfchaffen. Intus
fchen koopen de vreemdelingen, die BtJ'Viaans. 
kloof komen zien, gemeenlijk eenige zijner mesfen 
tot eene gedachtenis. Dc eerwaarde Zendelingen 
gaven mij bunnen wensch en verlangen te kennen 
om nog eene andere en meer gefchikte plaats voor 
eene nieuwe fiichting te roogen hebben, welke zij 

weI verdienen en ter meerdere bereiking bunner 
hcilzame oogmerken ook noodig bebben. 

Den eerften OCtober nn den middag de eerwaarc.e 

Zendelingen voor hun viendelijk onthaal bedankt 
11ebbende, reden wij bij eene betrokken lucht en re
genachtig weder van Ba'Viaans - k/~of; de noord
zijde der rivier houden:de, pasfeerden wij twee plaat .. 
fen, zijnde de eerne eene Veeplaats van C L 0 E T B , 

de tweede eene goede 'Koren- en Paardenplaats van 
den Heer N E L SON, Lid van de Nationale Reken .. 
kamer aan de Kaap, en kwamen vervolgens, na 
drie uren rijdens, of zes uren gaans, wederom nan 
de rivier Zonder einJe, welke wij over eene zooge
naamde fieeg of klein bruggetje overtrokken, ter
wijl wij de paarden lieten ovcrzwemmen, fchuil1$ 
over de plaa.ts het Ziekcnhuis genaamd, toebehoo-

ten. 
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Trude nan den ouden Baas T E U N IS, 's Lands Post .. 
honder aan de Zoetcmelks - valle;, alwaar myna 
koets reeds des morgens vroeg was aangekomen en 
den nacht overbleef, tetwijl ik nog anderhalf uur 
vcrdcr reed ~ de ri vier Zonder einGe wederom in 
eenc fchuit pasfeerde, en op 's Lands Post de Zoe~ 
t-emclks - 'Vallei aankwam om met Baas T E UN IS 

te fpreken. 
's Lands Post is eene fchoolle plaats, voorziel1 

van eenige goede gebouwen en ftallingen, nevens 
cenen fchooncn tuin, die met limoencn en andere goe
de vruchtboomcn beplaut is. De geheele plaats is rij
'kelijk van water voorzien t en omtrcut een uur 
gaaus vall den voet vall de groote bcrgJ<eten en eeIl 
kwarticr nurs van de rivier Z011aer einde gelegen. 
De7.c plaats, bcnevcns de gcheele landflreek, Vall 

de BavitJans - kloof af tot Z,vellendtlm toe,. tus. 
fchen de noordelijke bergen en de voormelde l"ivier, 
behoort onder de zoogennamde lwude zure landen, 
en heeft gedreltelijk middelmatige en gedeeltelij" 
llechte Veeplaatfcn. l\1en vindt er vele groote eIt 
goede vnUcijcn, voornamelljk lnngs de rivier, als 
mede gocdc korenlandcn. Aan den voct del" bargen 
en in eenige zoogenaamde kloven Villdt men ook; 
11Outbosfchen, welke cchter van geen groot belan1: 
%ijn, en mnar weinig bruikbaar timmedlout, re we
ten eenig fiink - en geel- hout, oplevercn- VoorheeIl 
hcbben tot '5 Lands Post nog vele van de beste naast 
bij gelcgcne Plaat1cn aan de beide oevers der l"ivier be'" 

G bQort 
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hOOl't, en er werden groote kudden vee onderhon
Elen, als paarden I runderen en [chapen; ook wa
ren alda:ar iinids- - en wagenmakers - winkels voor 
's Lands rekening gevestigd. Tbans is de Post vall' 
\weinig hetcekenis, en wordt allccn aallgehouden, 
'Cell erode den Posthouder in ftaat te Llellen om het 
toeziga te honden over de houtbosfchen; zelfs i& 
liet dczen man verhoden eenige foort van cultuur 
of bedl'ijf bij de. band- te nemen" hehal ve dat 
l1CIll. \ycrgund wordt eenig: vee te houclen. De oude 
Baas T E UN IS is· een hraa£ en vetLl:andig man. 
die doo~ vlijt en nijverheid zich een aanzienlijk 
vcrmogcn verworven heeft; hij heert verfeheidf;net 
kinderen ~ waarvan er eenige getroll\vd %ijn en goe. 
de F1aatfcn hebhen, d·ie met hunne geheele familie
al mede door vlijt en naarlligheid zic:h kemnerken~ 

Den tweedcn ~ 's morgens> vroeg van '5 Lands 
}'lost Vllttl"okkcn CIl de rivier weder-om gepasfeeld 
zij:nde, aduel'haald\! ik mijn gcvolg ecrst een UUI: 

voorbij de Plaats vall v AND R R l. I N DB N, al
waar' Itetzelvc llirgcfpannen had; wij reisden te za. 

luen tot aan de Plaats, genaamd de Groote 'Ylaltt~ ~ 
alwaar ik de lwets dien nacht liet blljven, en met 
myn gevolg nog een half uur verder reed, namelijk 
tot op de Plaats van HaL T Z H U Y Z'E N, zijnde de' 
3choonzooll van Baas T E UN r s, al waar wij dieI? 
nacht bleven ell vrielldelijk onthaald werden.. Vall 

2iekenkuis tot ooze plaats kan men in Degen uren 
iaan of zicIl met osren laten trekken. 
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Den derden, 's morgens vroegtijdig vertrokkcIi. 
zijnde om dezen dag een goeden togt te kunnen 
docn, pasfeerden wij vele Plaatfcn en beken, zonder 
ons verder op te honden, behalve dat wij ill den 
namiddag ~t!n uur uitfpandcll, en kwamen vervolca 

gens des avonds laat aan de BreerJe rivier, op de 
Plaats van den Pontvocrder K 0 ENE, na dat wij. 
dczen dag tien of twaalf uren afgelegd hadJen. Bij 
onze aankomst was de Ponthouder niet te huis, ell 

aUe de ve11rckken van zijn huis, l1itgenomen de 
J{euken, gcUoten, wlj zonden derhalve een zijner 
flaven naar Z'WellcnrJam, waar bij zich beyond ~ 
tell einde hem kennis van onze komst te geven. 
Hij 'kwam des nachts om twaalf uren tcrug, en 
bragt de fleutcls van de kamers mede om ons te 
kunnen logeren. Wij haddcn ondertusfcben gebruik 
gemaakt van de keuken, want dien dog eeu knor ... 
haan gefchoten hebbende, liet ik dien braden. Deze 
vogel heeft de grootte van fellen gewonen haan ell. 

is zeer lekkcr van fmaak. 
Den vierden, hadden wij geen lang nachtverhlijf ge

honden en waren des morgens al weder tijdig gereecl 
om te vcrtrckken. Door de trollwe hulp van den 
Ponthoudcr I{ 0 ENS, welke te dien einde vall 

Zwellendam was gckomen, nevens die van eenige 
Inndlieden, welke zich ald:l:lr bevondcn, geraakte 
de koets gelukkig van den hoogen, fiijlell en klippi
gen oever af, op de pont ell nIdus over de Breed. 
ririe!', zijuue de otlerzijde niet zoo flijI, en be. 

G ,. fiaan~ 
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