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llaande uit een zandgrolld. Op mijne geheele reizt, 
.. an de Kaapjlari af, had ik geen pIck gevondcn 
zoo moeljdijk en gevaarlijk te pasff:ren als deze. 
VervoIgens nog twee ell cen half uur voortg-ereisd 
ziJl1de, en nog eene fiijle kloof of holte gepasfeerd 
bebbende, reden wij door het dorp Zwellendam, 
en kwamen op de Drostdij bij den Heer Landdrost 
FA U R E 1 die mij verzocbt 9lj bem te Iogcl"en, tet
wiji de paardcen en de wagen in net dorp bleven. 

BdJc de oevers van de rivier Zonder einde, vam 
de Bavisans- Ie/Daf af tot de plants waar zij zicb 
met de Eree"e 1'£1)i,,. vtJreenigt ~ verdicnen de bija 
zOllucre oplettenheid van het Gouvernement en het 

nldcr ondC'rzoek van kUlldige Inndbouwers. De ri
vier ontfpring;t nit de noordwestelijke bergen val) 
het diHrikt van Drakenflcin, loept vervolgens door 
lloven en ]angs den voet der noordelijke bergketen, 
hijkau twintig uren oostwaarts, tot zij zich met. 
tle lJreetie rh,jer vereenigt. Bet noordelijk gedeelte 

is rijkelljk voorzien van water, het welk·, uit de 
bergen komende!J zich door eene menigte kleine ri
vieren en beken, (die zeer gefchikt z.ijn om mo .. 
Jens aan dezelve op te ligten) met de rivier Zond~r 
t:intle ver,eenigt. Men kan de landerijen van den 
tloordclijkell oever gedceltelijk rekenen onder de kou
de ZUl'e, en gedceltclljk onder de gemeleerde; de 
grond is llleercndeeis goed., en nevellS de aanmer
k:lijke vuUeijen gefchikt tot den lwrenbouw, hel 

kweekcu vall peulvruchtcn en tot de cultuuJ: \lan 

nu' 
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eene mcnigte produktcn voor binnen- en buitcnlalld
fchen handel, als hennep, vIas, katoen, rijst enz. , 
·nevens klaver, luzerne en andere voederkruiden en 
planten, gelijk er al mede allerlei vruchtboomcl1 en 
houtgewas zoudell kunnen aangclcgd worden. De 
breedte der vallei, tusfchen den voet der bergen ell 
de rivier, bedraagt van een half uur tot twee urell. 
De zuidelijke Qever· formeert ook vele fchoone val
leijen, langs welke het land zich kmgzamerhand 
verheft, ter breedte van een of twee uren, bevat .. 
tende eenige aanzienlijke Plaatfen, welke redelijIc 
van water voorzien zijn. Deze landen kunnen ge
rckend worden onder de gebroken of gemeleerde, en 
gedeeltclijk onder de warme zoete, dezelve zijn tc
yens gcrchikt tot de cultullr dcr zoo evengcnoemrle 
produkten, en boveudien tot de veefokkerij, tel''' 

wijl de valleijen waal'fchijnlijk tot importante plan
tingen van theeboomen zouden kunnen dienen. De 
geheele vallci aan bcide oevers der ri vier, van de 
Bav;aans - lloo! af tot de Brccde rivicr toe, mag 
omtrent achttien uren lang, en twee tot twee en een 
half uur breed zijn, en zoude, met en nevens het 
zuidelijk gedeelte van de landfireelc tot de zeekust 
toe, waarvan ik firaks gewagen zal, eene der 
aanzienIijkfie dH1:rikten van de geheele Kolonie Hit
maken, wanneer het transport der produkten naar 
de Kaapj1ai thans niet zoo bezwaarlijk was, we
gens de pasfagie van den lIou'Jvnoek, de IIo/tell

u/s - IlollafJdsch· kloo[ J en voornamelijk de Pat-
G 3 mit;.. 
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miet- ri'Vier. Het is derhalve noodig aldanr eent. 
induftrie en cultuur in te voeren, waarvan bet pro
'Venu een voordeelig dcbiet en verzending uitlevert, 
lletwelk ik zal tl"3chten duidelijk te maken door 
'Voorbeelden, welke op de meefte landfireken van 
dezc Volkplanting toepasfelijk zijn, ten cinde in het. 

vel"volg aIleen noodig te hebben om aan te teekenen 
de eigenfchappen del' Plaatfen en landerijen, welke. 
produkten met de meefie voordeelen in de verfchi~ 
lende diftrikten aangebouwd, en waar naar toe de,. 
zelve vervoerd en gedebiteerd behooren te worden, 
om de Kolonie tot dien trap van voorfpoed te bren .. 
gen waarvoOl" dezelve va.tbaar is. 

De tegenwoordige produkten, welke de ingezete
llen van de geheele landftreek tusfchen de Bot- ri'Vier 
·en de Bret:dt: rtvler aan de Kaapft.ad ter markt 
brengen, beftaan in tarwe, garst, boter, nevens 
eenige vrachten timmerhout, als balken en planken, 
meerendeels van geel hout; wordende de vrachtcn 
gemeenlijk gerekend tegen vyftien honderd tot twee 
duizelld ponden, het geen geeft tien zakken tatw 
van hOllderd tachtig ponden, of twaalf tot derticn 
.zakken garst. De houtvrachten beftaan. uit tien tot 
twaalf balken van acht of negen duimen dik en 
'Vljftien of twintig voeten lang, of in vijf en twintig 
tot derdg planken van dezelfde lengte, tien of twaaif 
duimen breed en cen duim dik. Voor eene vracht 
tarw bekomen de boeren aan de KatlpftatJ vier- en 
.. eerug rijksdaaldets of acht en tachtig guld. boll. , 

mal-
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waarvan educt' de ticnde wordt afgetrokken voor het 
land j vool' de garst betaalt men twee tot drie rijks
daalders, of ill middcJprijs voor eene vracht dertig tOt 

vier en dcrtig rijksdaalders; cene vracht balken met 
lZestig tot zevemig rijksdaaldcrs, en cene vracht plan4 

"en met zeventig tot negentig rijksdaaldcrs. "Vat de 
boter betreft, daarvan kunnen .de ingezetenen dezer 
landfireek over het geheel geene groote hoeveelheicl 
leveren; doch, gefteld zijnde dat fommige Plaat
fen in het jaar tot duizend ponden zouden kunnen 
ter markt brengcn, waarvan de middclprijs ann de 
Kaapftarl voor de vier of vijf ponden tot cen rijks
daalder gerekend mag worden, zoude zulks niterlijk 
twee hondcrd tot twee honderd en vijfdg rijksdaa1 .. 
del's kunnen bedragcn. 

'Vnllneer men nu hicrtegen veronderflclt, dat 
deze landftreek wordt bevolkt met een hehoorlijk getal 
bekwame en nijvcre landbollwers, die zoodanige pro-
dllkten aankweeken waarvoor de lan.dfireek vatbaar 
is, en welke de meeste winsten geven, en daarvan 
ter marla brengen hetgeen zij tot eigen confulllptie 
voor hUD huisgezin en Vee niet noodig hebben, dan 
zullen zij de volgende vracbten kunnen uitvoerCll, 
te wetens 

x.fijne BJorn, per zak vall ,o0 fIl, 
Rd. 8. of per vracht Rd. •• 80 : 0 : o. 

!I. Hr.nnep, per vl"acht van £000 m, 
3 fie per a, half zui ver • • I ~ 5: 0 : c. 

G 4 3. VIas, 
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3. VIas, per vracht van 2000 til, 4 a 
5 ft. per fI, zuiver, omtrent • III .!l00: 0: ~ 

4. Katoen , per vracht van !lOQO tJ ,8ft. 
per m, zuiver, omtrent • II 330: 0: 0-

5. 'Vol, per vracht van !l000 tI, I gl. 

per ~, 2uiver, omtrent • II 8$0: 0: 0-

6. Rijst, per vracht van 2000 m, s fi. 
per fj, zuiver, omtrent • .. 1!l5 ~ 0: o. 

f. Peulvr-uchten, per zak 7 a 8 rijks. 
daalders zuiver, omtrent. .. 70: 0 ~ o. 

8. Bater, per vracht van !l000 m, 
10 a 1211:. per €I, omtrent 400: 0: o. a 500: 0: (9.. 

9- Vette Osren, per ftuk II 40: 0 : o. a 45 : 0 : 0-

JO. Vette Varkens, per ftuk.. IS: 0: o. a. 2.0: 0: 0. 

Wanneer men nn de moeite neemt deze beide on

derfcheidene inrigtingen van land - huishoudkunde 

met elkanderen te vcrgelijken, zal men geelle zwa

righeid maken OlD de laad1:e de vaorkeur te geven 
boven de eerfte welke thans in gebruik is. Bet zal 
·er dan aIleen op aankomen om te onderzoeken en te 
beaordeelen, of en in hoe verre de tegenwoordige 
bezitters dezer landerijen zich in fiaat zullen bevin

den, de cultuur tot die hoogte te brengen, waar
voor de grond vatbaar is, en indien zij zulks niet 
ver-mogten, wat 'er ais dan behoorde ondernomen ttl 

worden, om ~ulke aanmel'kelijke landftreken niet lan
ger eene foort van woestijnen te laten hlijven; land .. 
fueken, waarvan de geheele Kolonie zoo weI als bee 

!VIae--
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Moederland, indicn dezclve bchoorlijk gecultkccrd 
wierden, de groodle voordcelen zoudcn kUlll1en 3e .. 
llieten. 

lk zal mijn gevoelen nopcns dit ondcrwcrp a:ln 
den dag leggen, door aan te toonell wclke fchikki 1" 

gen, naar mijn oordeel, aldaar voorloopi~ bchour ... 
dcn gemaakt te worden, en welk nuttig gevo]g daar
van met waarfcbijnlijkheid vooruit te ziell is, waar .. 
nit dan ieder oordeelkundig land- oeconomist, j'l 
zelfs elk oplcttend lezer, zal lmnuen beoordeclcn 'J 

wat daartoe zoude vereischt worden, en in hoe 
verre de tegenwoordige bezitters in f1:aat zullen zUn 9 

hunne Ianderijen tot dicD trap van cultuur te bren .. 
gen, vooral wanneer men ovel'weegt dat ieder tcgen .. 
woordig landbezitter, aUe door clkandcl'en geno .. 
men, zoo aan werkvolk als veewacbters, bet zij 

flaven of gehuurde Hottentotten, geCl1e zes of acbt 
perfonen op zijne Plaats beeft; en wanneer men ver" 
der in aanmerking neemt, dat, op het ruimst ge .. 
rekend, aIle de Plaatfell van het gebeele dHhikt, 
thans jaarlijks geene twee honderd en vijftig vrach .. 
ten, iedere vracht gerekelld op de waarde van hon ... 

derd rijksdaaldQrs, naar de KaapJlarl ter ID:llka 

brengen. 
lk ben dan van oordccl, dat aan de beide oevcrs 

tier rivier Zonder einde , van de Baviaafls .. Hoof 
af tot aan de Breede rivier toe, bchoorde en zoude 
kunnen aangelcgd worden cene nicll we Stad, vall 
omtrent twee honderd tot drie hondel'll huisgczinncll , 

G S be-
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benevens zes of acht dorpen, ieder van zestig tOl 

honderd huisgezinnen. De bevolking der fiad zou
de voor een gedee]te kunnen befiaan uit honderd of 
meer landbollwers, die de voorfchrevene produktell 
aankweeken, en zich tevens op het bereiden van hen
llep, vlas, katoell enz., toeleggen zouden, en ver
der uit ambachtslieden, als timmerlieden, metf~ 

laars, wagenmakers, fmids, molenaars, touwlla
gers, wevers, (die voornamelijk grof zakUnnen ver
vaardigen zouden,) fcboenmakers, kleedermakers, 
bcli:kers , flagters , winl{eliers, kooplieden enz. enz. 
Deze Stad zon kunnen worden aangcmerkt a1s de 
hoofd plaats van eell nieuw Difirikt of Drostdij ~ al .. 
waar nevens den Landdrost, Secretaris en derzelver 
onderhoorlgen, zouden kunnen gevestigd worden 
een Predikant , een Schoolmeester, een Doaor, cell 
Apotheker, een Landmeter enz" Tot het grond
gebied der Had zoude kUDllen worden aangewezen 
ten difirikt van drie tot vier vierkante hollandfche. 
llren, ieder uur gerekcnd op vijftien honderd rhijn
landfche roedC!n in l1et vierkant, bedragende drie 
duizend zeven honderd en vijftig hollandfche morgen, 
tot zes honderd rhijnlandfche roeden ieder, of om .. 
trent veertien duizelld duitfche morgen, ieder van 
110nderd zestig roedcn , en gevoJgelijk de drie vierkante 
uren te zalllen elf duizend twee honderd en vijftig" 
hollandfche morgen. De verdeeling der landerijen 
zOllde in dezer voege kunnen gefchieden: 

1.VOO' 
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J. voor ieder Landbouwer tot eene erve 
60 morgen, bedraagt voor bOlldcrd 
Landbouwers • 6000 morgen. 

:2.. voor twee Slagtcrs en zcs Moll! .. 
. naars, tot 30 morgen • 240 ---

I. voor twee en negelldg Ambachts
Iieden, 'Vinkelicrs en Kooplicden ~ 
tot 10 morgen • • glO --.... 

4. aan temporairc bcneficien voor den 
Landdrost • !lOO ---

S.dito V1)or den Sccretaris 100 ---

6. dito voor twee Baden, icder 30 
IDorgen • • 

1. dito voor den Predikant 
8. dito voor den Schoolmeester 
p. dito voor den DoCtor en Apothe-

60---

150 --

60---

ker, ieder 30 morgen • 60 ----
10. voor gemeenfchappelijke Houtbos-

fchen omtrent • 500 -
1 I. Voor gemeenfchappelijke Veeweidel1. !lOOO ---

1~. ter dispofitie van het Gouverne .. 
ment, of van de nieuwe Drost-
dij, zoude provifioneel kunncll vrij 
blijven het resterende, om daar-
uit de fiedelijke onkosten tc vin den, 
en in bet vervolg gedeeltelijk nan 
nieuwe: aankomelingen, welke zicb 
hier willen vestigen, te kUDncn 
worden uitgcgevcn • 960-

Te zamen uitmakende drie urcn 
in bet vicrlt:mt, of f I I 250 morgen. 

Tot 
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Tot het grondgebied van ieder dorp zouden kun .. 
DeD worden aangewezen twee uren in het vierkant,. 
of zeven duizend vijf honderd morgen, welke zoudcn 
kUnIICll verdeeld worden op de volgende wijzc. 

I. voor ieder Landbouwer 100 morgen, 
bedrageude voor zestig Landbou-
wers • • 6000 Morgen. 

~. voor een Predikant • • 100-

3. voor cen Schoolmeester • 60-
4. ter dispofitie van bet Gouvernement 

of Dorpsbeftuur voor extra kosten. goo--
5. voor gemeenfchappelijke Veeweiden 

en Houtbosfchen • 1000 ---

5. voor dito Veewachters of Herders • 04°-

Te zamen uitmakende twee uren 
in het vierkant, of. 7500 Morgen .. 

Ten einde nu het Gouvernement in fiaat te fieHen 
om zonder nadeel of onkosten deze etablisfemen
ten te Iumnen vestigen, de tegenwoordige eigenaars 
of bezitters van zulke Plaatfen, aIs te dien einde 
zoudell behooren ingetrokken te worden, beboorlijk 
fchadeloos te Hellen, en hunne opllaUen of eigen
dommen naar de tegenwoordige waarde der Plaatfen 
te betalen, ten einde dezeIve vervolgens tot deze 
nieuwe fiichtingen te kunnen emploijeren; zoo zou· 
de iedcr landbouwer voor zijn erve kunnen betalen. 

of 
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of bij onvermogen hem tot fchuld kunnen worden 
aangefchreven, een capitaal van vijf hondcrd rijks .. 
donlders, of duizend guldens hollandsch, en iedcr 
ambachtsman voor zijn erve tW'ec hondcrd vijftig 
rijksdaalders, of vijf honderd guldens hollandsch; 
hetwelk aan den Lande zoude opbrengen: vaor het 
grondgebied van de fiad, namelijk van de ervcn van 
honderd landbouwers, vijftig duizend rijksdaaldcrs ~ 
en van de ~rven van honderd. ambachtslieden of win ... 
kellers, vijf en twintig duizcnd rijksdaalders, te za
men vijf en zeventig duizend rijksdaalders, of hon .. 
derd en vijfdg duizend gulden hollandsch, en voor 
11et grondgebied van ledcr dorp van zestig Iandbol1-
wers, dertig duizend rijksdaalders. Bij de uitge .. 
fiektheid dezer grondgebieden en dczcr erven zon
de bet Gouvcrnemftnt nog verder kunnen vaegen, 
voor de fiad, en voor ieder dorp cene Plants van 
een uur in het vierkant ~ in het gedeelte van deze 
landtlreek, hetwelk thans bevat de diftrikten Dro(J. 
ge Ruggen, Zoetendaals .. "Iallei en Ui/en - kraal, 
gelegen tusfchen dell zuidelijken oever van de rivier 
Zonder einde en de zeekust, om reden dat dcz!: 
landfireek meerendeels behoort onder de warmc en 
drooge gronden, terwijl de landerijcn en valleijell 
aan beide de oevers van de voornoemde rivier be ... 
hooren onder de koude zure, en gemeleerde Ian .. , 
den. Hierdoor zoudc in de eerfie jaren der nie~ 
we fiichtingetl, den kolonisten gelegenheid wor~ 

den gegeven, om hun Vee in bet wtmcrfaizoen 
nau 
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naar deze W3rme drooge Plaatfen te zenden, tot deft 
tijd toe dat bunne cultunt zoo verre gevorderd zoude 
zijn, om hetzclve, geheel of gedtelteli~k, des win
ters op fial te kunnen honden en voederen. 

De tegcnwoordige pdjs der Plotll/en in de voor
fchreven landfireek kan ten hoogfie gerekend wor
den te zullen bedragen, bij voorbeeld , voor eene een .. 
voudlge Vecplaats een tot drie duizeild rijl{sdaalders, 
en voor ecne reeds mecr gecultivccrde Bouw.. en 
Veeplaats, met den opfial daar onder gerekend, van 
\Tier tot ticll duizend rijksdaalders. Het grondgebied 
der Stad, voor zoo verre hetzel ve door bet GOll ver
nement van de tegenwoordige eigenaars of leenbezit
ters zoude moetcn worden aangekocht, zal derhalve 
aan kooppenningen niet meerder kUllnen bedragen 
dan ten hoogfle vijf en twi1ltig tot c.ertig duizelld 
tijksdaalders, en het grondgebied van ieder dorp 
omtrent tien duizend rijksdaalders. Bet provenu 
der kapitalen der uitgegeven erven zoude derhalve 
uitmaken, van de nicuwc Stad vijf en veertig tot 
vijftig duizend rijksdaalders, en van een Dorp vljftien 
tot twintig duizelld l'ijksdaalders. Deze overfchie
tellde kapitalen zoudcn door bet Gouvernement ge
emploijcerd kllnnen worden tot het oprigten van 
puhlieke gebollwfll voor ambtenarcn en officianten, 
voor kerken en fC]lOlcll, voor watcl'leidingen, pon
ten en hruggcn, fluizcn, wegen enz., terwijl de 
lloodige dijkcll Iangs de rivieren en beken door de in .. 
gezetcnell, of voor bunne rekening, zouden moctett 
gemaakt en cndcrhouden wordenlll Om 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services



V A if Z U I D .. A F R I I\. A. I t I 

Om de tegenwootdige eigena~rs of bezitters zul
ker Plaatfen ~ welke ter bevordering der algemecne 
welvaart ingetrokken zouden 11locten worden, op 

de billijkfie en favorabeU1:e wijze fchadeloos te fiel .. 
len, diende men hun niet aIleen de kooppcnningen 
te refl:itueren. welke zij bij aankoop of by over
dragt voor hunne Plaatfen hebben bcfteed, benevens 
de fommen die zij tot derzelver reeele verbetcring 
mogten uitgegeven hebben; maar het Gouverne .. 
ment zoude tevens aan hun naar Dunne verkie .. 
zing vrij kunnen geven ~ een erve in de fiad met 
zestig morgen, of in een dorp met honderd morgen 
lands; bovendien zOllde hetzelve aan hun, tot cen 
bewijs zijner gunst, nog verdcr de permisfic kun. 
nen geven om zich eene nieuwe Veeplaats te mo
gen llitkiezen, het zij langs de grenzen van bet 
Kafer/anti voor rundvee, of op de Nicuwc veil/en!) 

Roggevelden enz., voor fchapen. 
Ten einde den nieuwen aanbouw met deB meerl:cll 

fpoed te be~orderen 2 zoude eell gedeelte der niCll\'It'e 

aankomelingen, die zich bier wilden vestigen, be ... 
(ban kunnen uit inhoorlingen der l{olonie, a,vcllie 
daartoe mogten gencgenheid toonen; tell welkelt 
einde zulks door eene openlljke bekendmakillg tet' 
kennis van de ingezetenen zoude kunnen gebrngt 
worden. Echter zoude bet grootfte gedecltc, 
voornamclijk der landbouwers t die nell te beftaan 
uit nieuwe uit Europa aangebragte, in aUe tak .. 
ken van landbQuw en cuttuur bedrevene ell nijvc:re 

to-
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kolonisten, wiji de Kapenaars, hoe zeer fommigen 

hunner wanen al zeer verre in de cultuur gevor .. 
c1erd te zljn, zonder onderrjgting en aanmoedi. 

ging door naijver, nimmer aanmerkelijke vorde

rin~cn daaril1 maken zullen. Daar echter zooda .. 

11ige bekwame Europifche landbouwers en am

};:1chtslierlen, welke beOuiten zich in zoo verre af
geIegen landen te vestigen, natuurlijk grootendeels 
~~uIIen bef1:aan nit de zulken, welke wcinig of gee

l~e middelen van zichzel ven bezitten; zoude bet 

Gouvernement aan zulke onvermogenden tot het 

doen del" noodwendigfte uitfchotten, als het oprig
ten hunner woningen , den aankoop van het noodigl1:e 

Vee, wagen, ploeg en verdere onmisbare gereed

fchappen, zaadgranen enz., een zeker kapitaal, op 

1lypotheek bunner landerijen, kunnen verilrekken, 

bij voorbeeld, een duizend rijksdaaldcrs, waar

van zij, zoo weI als van het kapitaal voor hunne 

erven, jaarIijks interesfen tegen vier ten bonderd 
nan den Lande zouden moeten betalen, en hoven

dien verpligt worden om, na verloop van een ze
ker getal jaren, jaarlijks eene bepaalde fomme van. 

bet kapitaal zelvc, af te lnsfcn. 
Misfchiell zal men reeds bij den annvang zwarig"" 

beid maken ecnig verder gehoor te verleenen aan 
bet voorftel tot eene ondememing welke hen Gou .. 
vernement tot zulke aallzienlijke uitfchotten zou
ae verpligten, dan men zal uit het vervolg mijner 
voordragt overtuigd worden, dat zelfs de aanzien .. 

lijk .. 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services



v A N Z U I D • A F R I K A. I I3 

lljkne rommen, welke ter bevordering van de cuI
tuur aan de Koap zouden mogen worden voorge
fchoten, noch den Souveraill, noch de Kolonic tot 
eenigen last zullen verfuekken, maar zoo weI voor. 
deelig voor den eerften als noodzakelijk voor de laat ... 
fie zijn, daar de fOlldfen, tot goedmaking der be .. 
noodigde onkosten, kunnen gevonden w~rdcn uit 
eene vermeerdering van het in omloop zijnde papie. 
ren geld, betwelk het Gouvernement naar evenre .. 
digheid der behoefte der Kolonie kan CrCCl'ell, in de 
bank van leening deponeren, en aan de ingezetcnen 
llitzetten op hypotheek van landerjjen, buizen en 
koopgoedercn, voornamelijk wanneer de Iaattle aIs 
fiapelgoederen in '5 Lands magazijnen opgefiagcIl 
worden, op fOOitgelijke wijze als ill Noora .. .L!flIe .. 

"ikfJ met opzigt tot den tabak plaats beeft; het 

geen tot den bloei en welvaart van de Kaap - Kolo
nie even zoo noodzakclijk is, als betzelve door de 
Kapenaars, die belang in bun land fiellell, ge
lVenscht kan worden. 

Bovendicn zullen de meefie nieuwe inrigtingen, 
welke in bet vervolg nog geproponeerd zullen wor
den, gefchieden voor rekcning van particulieren, 
ell huizen van commcrcie ill deze Repuhliek, welke 
tcr bevordering van culluur ell handel ill de Kolonie 
v()or hunnc rekening nieuwe ondcrncmingen zullen 
verkiezen te beprocvcn. 'Vanneer ik dan aileen mag 
veronderfl:ellen ill het voorgaande met gcnoegzame 
duidelljkhcid, en tot overtuiging Vall bet oordccl-

II kun. 
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knndig Publick, te hebben befchreven de meest ken .. 
merkende eigellfchappen aer onderfcheidcne land .. 
tlrckell in Zuid- Afrika, dcrzclver klimaten, en dell 
invloed daarv3n op de landerijen, welke daardoor 
min of meer onbruiI,baar zijn, ell zulks zullen blij .. 
ven, tot dat dezelvc door eene gepaste cultuur ge .. 
fchikter, ell algemeen vruchtbaarder gemaakt wor
den; - W8UJlCCr ik zulks nUlg verondcrfiel1en, dan 
yertrouw ik tevens, dat aIle flaatslieden, welken het 
helang van het Gcmecnebest en deszelfs Kolonien 
ter harte gaat, ja dat allc lieden van oordcel met mij 
zulIcn inllemmen, dat, hoe eerder hoe liever, zoo
danige algemeene bei1zame inrigtingen en etabIisfemen
iel1 met kracht en nadruk behooren te worden werk .. 
fle1Hg gemaakt; te meer naardien dezelve aan den 
Lande, gelijk hier voren is aangetoond, geene of 
zeer weinige onkosten zullcn vcroorzaken, en weI .. 
dra deszclfs finantien merkcUjk fiijven, en voor dell 

koophandel, manufa.Cturen, ell indufirie nieuwe 
bronnen van fchatten open zetten zullen, geIijk men 
uit bet vervolg nog nader zien zal. Tbans dicncn 
wij, tot meerdere opheldel'ing, te onderzoeken en ann 
te toonen, wat cen onzer bekwame en vlljtigc Land. 
bouwers op zestig of honderd morgen goed bruikbaar 
land jaarl~jks zal kunnen winnen, en na aftrek van 
eigen confumptie nog rijkelijk ter markt brengen. 

Wij wilJen dan veronderftelIen, dat van het Rads
gebied van zeven duizend zeven honderd en negen
tig morgen ter cultuur uitgegevene gefchikte land~ 

lei-
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reijen, flechts duizend morgen tot korcnlandcn gc: .. 
emploijeerd worden, welke ieder, na artrek van 
zaadkoren en eigelle confumptie, niet meer voor de 
markt zullen opleveren dan twee zakken fijne blom 
van twee honderd ponden ieder, hoewel elke mor
gen van zulke landereijen ruim zes of acht zakkcII 
zouden kunnen opbrengcn; dat verder twee honderd 
morgen, voor peuIvruchten gefchikt, flcchts twee 
honderd zakken uitleveren; dat insgclijks van drie 
honderd morgen, tOt hennep beftemd, iedere mor .. 
gen omtrent duizend ponden half zuiver zalopbren .. 
gen; dat van hondcrd morgen vIas, iedere morgen 
vier honderd ponden; vall hOllderd akkers katoen 
ieder honderd ponden, en van honderd morgen 
rijst, iedere morgen een zak van twee hondcrd pan
den zullen voortbrengcn; dat verder ieder Land .. 
bouwer van twintig en ieder Ambachtsmall van tien 

fchapen, welke gezamenlijk mcerendcels op het 
braakveld en de gemcene weiden, en '8 winters op 
fial gevoed kunnen wordell, per fclJa!lp '8 jaars 
vier ponden woI zal bekomen; dat insgeJijks ieder 
Landbouwer jaarlijks aan boter zal kUllllcn winnett 
honderd ponden, en ieder Arubachtsman V'ijftig 
ponden; en dat bovendiell eindelijk ieder Lalldbou
wer '8 jaars twee oSl~n en twee Val'ke115 en ieder 
Ambachtsman eell varlten tot den verkoop zal kun
nen vetmesten. In dit geval zal, bij recapitula
tie, de gehcele culmur beUaan, ell de jaarIijkfche 
opbrengst uitleveren, als voIgt: 

II 2. I. Van 
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I. Van 1000 morgen Korenland 2000 

zakken fijne Blom, tegen 8 rljks-
daaldcrs, maakt • 16000 Rijksd. 

!l, Van !l00 morgen Peulvruchtell 
!l00 zakken, tegen 6 rijksd:tal-
ders, waakt. • I~OO-

3. Van 300 morgen Hennep , 300000 

m half zuiver, tegen 3 fiuivers, 
maakt •• • 18750---

4. Van 100 morgen Vias., 40000 

m zuiver, tcgen 4 fiuivers, 
omtrcnt • 3300--

s. Van 100 morgen Katoen, 10000 

m zuiver, tl.!gcn 8 fl:uivers, om-
tl'ellt. • • 1650 ---

6. Van 100 morgen Rijst, 20000 

fi zuiver, tegen 2. of 3 ftuivers, 
omtrent • 1000 .... 

7. Van 3000 Schapen, 12.000 fI 
'Vol, tegen 18 of 20 fiuivers, 
omtrellt • 5000-

8. Vo()r 180co ffi Boter, tegen 8 of 
10 ftuivers, omtrent • S30o -

9. Voor 200 vette Osfen oj tegen 
35 rijksdaalders, maakt. • 7000 -

10. Voor 300 vette Varkens, tegen 
15 rijltsdaalders, maakt. • 4500-

Hetwelk alzoo van achttien honderd 
morgen lands' , buiten de confump
tie der Planters zelve, zoude he-
dragen de Somme van , 61700 Rijksd. 

Wan-
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\Vanneer men nu de cultuur of den opbrengst van 
ieder dorp op de helft, of op de ronde rom van der
tig duizend rijksdaalders begroot, dan zal bet pro. 
venu van zeven dorpen, welke ten minGe ill het 
bovcllgemelde difl:rikt provifioneel gefiicht kunnen 
worden 2 bedragen twee honderd tien dl'lizend rijks

daalders, uitmakende voor iederen Landbouwer de· 
matige fom van vijf honderd rijksdaalders 's j~ars , 
waarvan bij zijoe noodwendigheden tot den land .. 

bouw als andcrszins zoude moeten aanfchaffen; ter
wijl thans de geringfie 'Vijn-, Koren .. of Veebocr, 
Da aftrek van ane kosten, jaarlijks mee!" dall vijf 
honderd rijk.sdaaldcrs overwinsten beeft. 

Rier bij zal men aanmerkcl1, dat aan beide de 
oevers van de rivier Zander einde, behallJe deze 
voor de nieuwe etablisfementen gefuppcneerde laude
reijen, zich nog genoegzaam andere goede en bl'uik. 
bare gronden bevinden, uitll1akcndc ten minae nog 
twintig vierkante uren, alwaar goede Plaatfen of 
kleine gehuchten gefticht kunnen worden. Ik zal 
mij niet vermetell, om te willen bepalen wat voor
deel de tegenwoordige bezirters daarvan zonden 
kunnen trekken, indien zij door goede inrigtingcn 
onderfteund, en door voorfChotten in (bat gefield 
wierden om zich meer wcrkvolk cn beter vee 
aan te fchaffen; echter durf ik onderfrel1en, dat 
ten minC1:e het terrein van ieder DOg ovel'fchictend 
vierkant nur 's jaars voor vier duizend rijksdaalders 
aan produktell voor de markE zal kunnen leveren, 

Ha en 
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en gevo]gelijk van twintig dcrgelljke uren tachtig 

duizend rijksdaalders. 

Het gedeelte van deze landfueelt, gerekend op 

omtrent twee uren van den zuidelijken oever der ri. 
vier af, tot de zeckust toc, is acht tot twaalf uren 
breed, en van de Bot .. r;vier tot de Brecde- rivie, 
vijf en twintig tot dertig uren lang; het is heu

velachtig en henaat meerendecls uit warme drooge 

landen. Naardien ik dczelve landen niet gezien heb, 
ell dcswegens lliet genoegzaam onderrigt ben, zoo 

bevinde ik mij niet in Uaat daarover met genoegza
me naauwkeurigheid te kunnen oordcelen. Men heeft 

Dlij verbaald, dat aldaar eenige goedc Veep.1aatfen 

voor rundvee, paarden en fchapen zijn; ook vindt 

men er goed korenland, en bet geheele dH1:rikt is 
rijkelijk van wild gedierte voorzien, waaronder zicb 

wilde paarden, firuisvogelen, hal'tebeesten, fpring
bokken en meer andere bevinden. Ik zal derhalve 

llechts in het algemeen aanmerken, dat, naar mijne 

ovenuiging, behalve andere te telene voortbrengfe
len, ten minfle vijftig middelmatige Plaatfen, ieder 
met vijf honderd tot duizend fchapen bezet, aldaar 

aangelegd en onderhouden zouden kunnen worden. 

Om biervan nu geene andere voordeelen dan de wol 
der fchapen in aanmel'king te ncmen, en veronder

fiellende dat deze landen naar de bier boven opgege

ven wijze verbeterd en vall water vQol"zien wierden, 

zoo zouden op deze vijftig Plaalfen vijf en twintig 

duizend fchapen kunnen onderhouden worden; wan. 
neer 
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neer men nn ieder fchaap jaar]~jks op vier ponden 
wol rekent, zal deZ'e, ter mal'kt gebragt, omtrcnt 
veel'tig duizend rijksdaalders kunnen opbrcngen. 

WQ.nneer men nu ook van aile deze landen geene 
verdere vool'deelell in rekening wiI brcngcn, zal bet 
mont ant van de gebeele landftreek, hetwelk tot hier

toe jaarlijks geene dertig duizend r~jksdaalders heeft 
bedragen, naar mijn ontwerp ten rninf1:c kunnen ge
fchat worden, in bet vervolg te zullen opbrcngen 
voor vier honderd tien duizend rijksdaaldcrs aan 
produkteil, te weten: 

J. Voor om trent 20000 zakken fijne 
Blom en Rijst, tegen 8 rljksdaal-
ders, maakt • 160000 Rijksd. 

!t. Voor 1000000 m Hennep en 
VIas, tegen 3 of 4 itui vel's, om-
trent • • 80000-

:;_ Voor flOOOOO fa Katoen, tegen 
7 of 8 fiuiv., omtrent _ 30oco-

4- Voor 200000 m Wol, tegen 18 
of ~o fiuiv., omtrent • • 80000 ---

5. Voor 50000 fj Bater, tegen 8 of 
10 ftuiv., omtrent • JOOOO-

6. Voor Slagtvee, omtrent • 30000---

7. De lnndfi:reek van de Palmiet- r;
'Vier tot de Bot - rivier zal ten min .. 
fie kunnen opbrengen voor. • ~oooo- • 

Te zamen bedragende •• 41ooooRijksd. 
H 4 ~~ 
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Na het opgeven van deze fchets zal ik mijne ge .. 
voelens nu gerustelijk onderwerpen aan het oordeel 
van het verlicht Publiek, van bekwame Landbouw. 
kundigen en verftandige Kooplieden, in afwachting 
of dezelve met Inij van oordcel zullen zijn, dat de 
geproponcerde nieu vve aanbouw niet alleen hoe eer ... 
der hoe beter diende ondemomen te worden, maar 
ook dat de voorgefteldc berekeningen van den pre. 
fumtieven opbrengst der op de voorgeftelde wijze te 
verbeteren landerljen, veel eer te gering <bn te hoog 
gefteld zijn. Immers de boven gegevene gedetail
leerde berigten wegens de cultuur der landerijcn, 
verbeeldt men zich van dien aard te zijn, dat lief .. 
hebbers en belangnemenden zich daardoor kunnell 
:zien in ftaat gefteld, op goede gronden over de zaak 
te oordeelen; terwijl in den landbouw min bedrevell 
lezers weI zullen gelieven aan te merkeJl; dat men, 
bij voor-beeld, in Holland generaliter den opbrengst 
der landereijen ruim kan rekenen, van een morgen 
tarwe tWilltig tot vijf en twintig zakken; C~ll mor .. 
gen hennep op achtien honderc! tot twee duizend 
ponden; ~C!n morgen vIas op acbt honderd rot 
duizend ponden, en de wol van een fchaap vier 
tot acht ponden te bedragen; dat men ver.der in de 
\Vestitldien, als mede in Zuitl .. Carolina, en Geor
Bien, op twee Acres, te zamen zes honderd rhijn
landfche roeden groot, rekent drie honde1'd tot drie 
honderd en vijftig ponden karocn te winnen enz. 
Wanneer men nu hier mede vcrgclijkt de boven op .. 

ge .. 
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gegevene berekeningen, en tevens in 't oog houdt ~ 
d~.t bier gchandcld wordt van eene landfircek welke 
'meer dan twee honderd en vijftig vierkante uren uit
gefuektbeid heeft, waarvan flechts het achtfie gc .. 
de~lte, en bij verkiezing de beste landen, tot den 
geprojecreel'den aanbouw gerekend zijn, en verder 
dat van de~e tot de cultuur beficmde landert!ijen van 
bet grondgebied der te bouwen fiad, tel" grootte 
van acht duizend zeven honderd en vijftig morgen, 
!\Ihier flechts in rekening gebragt is de prefumtive 
opbrengst van achttien hondera morgen; als dan ~al 
men, gelij1t ik vertrouw, overtuigd zijn, dat, %011 .. 

der vergrooting, de prefumtive opbrengc;t HOg wei 
de helft, en zelfs daar boven, vermeerderd zonde. 
kunnen worden, het geen cchter voorbedachtelijk niet 
gefchied is, ten eillde da~rdoor aUe twijfelingen van 
minkundige Landbouwers voor te komen, te lUcer 
naardien bet alhier niet zoo zeer noodig is den 
opbrcngst van zulke Iandcrijen ten breedfl:e of ten 
naauwkeurig(le op te geven, wiji het 'er thans aI
leen op aan komt, om het Gouvernement en verder 
alle de genen die bclang in het welzijll der Kolonie 
en ill den voorfpoed dezer Repuhliek frellen, te doell 
zicn, van welk gcwigt de Kaap zal kunnen wor .. 
den, wallneer het Opperbeftuur van dit Gemeene. 
best de vermeerdering der bevolking en de verbcte .. 
ring der cultuur en des handels zal willen aanmoe"\ 
digen en begllnfiigen, de hiertoe noodige voorzor. 
gel1 nemeft en de vereiscbt wordendc middelell in het 

H 5 wer.k 
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werk fl:eIlen. n~ vermeene del'halve, dat het niet 
noodig zal zijn, in het vervolg van dit werk, ten 

opzigte van andere landftreken in zoo omflagtige 

details te treden, daar de opgegevene grondbeginielcll 
'\Tan aanbouw op aIle gedeelten der Kolonie min of 

meer toepasfclijk z~jl1; dus dat ik derhalve, altijd 

op dezelve b(}uwende, mijne verdere aanteekeningen 

zal kUlmcn vervolgen. 

lIft dorp Zwellentiam is omtrent een balf uur van 

clen voet der noordelijke bergketen gelegen, en be

fiaat uit vijftig tot zestig huizen met derzelver erven, 
ter grootte vaH een of drie morgen lands. De huizeD 
%ijn gedeeltelijk geplaatst in twee rijen, op den wcs

tcl~iken oe\ter van eene kleine rivier, welke oeveF 
llOog genoeg is om het dorp voorecnc overftrooming 
te beveiligen. De Drostdij is ann het einde van 
het dorp gelegen, :lan de overzijde der rivier. 

II.et dorp heeft eene groote fchoone kerk, en is rij

kelijk van water voorzien; de grond behoort tot de 

koude en zure 1anden; men vindt eenige goede val
leijcn aan de oostzijde der rivier, waarval1 ik zoo 
even fprak, en langs fommige beekjes, welke feh
ter niet gecultiveerd noch bearbeid zijn. De omlig. 

gende Ianderijen zijn over het algemeen niet zoo 

goed, lloch tot de cultuu~ zoo weI gerchikt, ais de 

landen en valleijen aan de beide oevers der rivier 

Zonder cinde. De inwoneren van Zwellentlam be

werken, behalve eenige tuinen, maar weinig land 

tot den koreabouw, invoege dat 1:ulks Diet toerei .. 
kend 
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kend is tot hunne eigene confumptie; 'er wordt ook 
een weinig wijn gcwollnen, die rcdelijk gocd is. 
De inwoneren belb.an gcdccltcUjk uit ambacl'itslicden 
en winkeliers, welke tevens logement houden. B~ 

tijden, wanneer de handel met verafwonende land,. 

lieden flap is, leven zij bekrompen en kommerlljk; 
velen hunner generell zich alsdan met houtkappen 
in het Oude Niqualand en aan de Plettenbergs
"aai. De erven, die, als gezegd is, nechts be
fiaan uit een tot drie morgen, zijn a1 tc gering om 
met voordeel bearbcid te worden, en kunnen het 
noodige vee, dat ieder illwoner zoude moeten heb
ben om zijne lallderijen te ploegen, niet onderhou
den. Hierbij komt nog bovcndien het nacieel van 
niet genoegzame, niet aan hunne bcfiemming vol .. 
doende en ten uiterfie gebrekkigc gereedfchappcn, 
zelfs tot de noodzakelijkfte, als ploeg, egge en jnk 
toe, die zoo ellen dig zijn, dat daardoor, zoo voor 
den ploeg als den wagen het voorfpannen van den 
tot zestien osren noodzakeIijk wordt, waaruit dan 
gelloegzaam blijkt, hoezeer in deze allergewigtig
fie taak des landbouws verbeteriugell in de Kaf1p~ 
Kolonie vereischt worden, en weI voornamclijk eelle 
verandering der ploegen met eakelc en dubbelc j ;lk .. 
.ken, om de osren op de EUfOpifdlC wijzc aan de 
horens intefpannen , waardoor alsdan Illet vier tot 

zes osren zoo veel zoude kunnen gcdaall 'Wordell 

als tegenwoordig met tien tot twanlfm;fcll gcrchicdt; 

zonder thans ill de ovcdge details V.111 Ult belangrf;f" 
fiuk 
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fiuk der land - huishoudkunde te tredcn, waarover ik 
hier niet vcrdcr wil UitWeidCll. - Dan, by aUe de 
bier aangellaalde gehreken in dcrzclver bebouwing, 
worden de erven nogtans ten voordeele van het 
Gouvernement, icder tegen vier tot zes honderd 
rijksdaalders verkocht. 

In eenige kloven van de booge bergen vindt men 
hOllt, en zes tot acht uren van Zwellcnda1lJ ligt het 
z~ogenaamde Groolvaders - bOJcn, hetwelk thans 
maar weiDig bruikbaar timmerhout oplevcrt, zoo 
dat tOt den bouw van de nicuwe kcrk het hout uit 
de bosfchcn van de Zoetemclks-vallei naal" ZweJlen
dam heeft moeten gebragt worden. 

De lIeer Landdrost FA U R:t is een achtenswaar .. 
dig en goedaardig man, en nevens zijne geheele fa
milie vriendelijk in de verkecring, weshalve bij 
ook algemeen in dt! Drostdij bemimi is. Blj heeft 
veel liefhebaerij in de cultuur en den landbouw; 
een uur van Z1veJlendaf!l, bezit hij eelle ichoone 
Plaats, genaamd Rotterdam, en verder in het land 
Vceplaatfen; hij behoort ook onder de weinige land
bezitters welke fcbapen van het Spaanfche ras hebben. 

Den vijfden des morgens vertrok ik tc panrd van 
~ellentlam, ter bezigtiging eener Plaats van D I R It 

V A N R E ENE N, genaamd Poespas - vallei, eeO' uur 
van het genoemde dorp gelegen aan den voet der 
noordelijke bergen. Deze Plaats behoOlt onrler de 
koude zure, en gemeleerde landen, is rijkelijk van 
water voorzien, en befiaat grootendeels uit fchoone 

valId-
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valleigrondLn, welke gefchikt zijl1 tot allcrlei roorten. 
van cultnur, tot Vecfokl{crijcll, voorl1amelijk paar
~en; en tot melkerijen. Daar D. v AN R E ENE N 

ee,ne aanzienlijke bierbrouwerij een uur van de fiad 
heeft, en deze plaats door cultuur heeft doen ver
beteren., zoo laat hij daar oak hop teIen, die 'cr 
wclig groeit, en thans nergcns anders in de geheete 
Kalo~ie gevonden wordt. Eenigen tijd na mijne 
terugkomst aan d~ Kaapjlad heb ik met genocg:,n 
vernomen , dat voornoemde D. v AN R E ENE N 

deze piaats hcefc overgedaan aan zijnen fchoollzoon , 
den :tleer R IJ K s, die, pas uit Europa van eene kortc 
rClzc tel'uggekomen zijnde, aldaar met ziine famFie 
is gaan wonen; waarlijk een prijsfcliJk voorbeeld, het4 
welk te wcnlchen is, dat door vele jonge Kapenaars 
mag gevolgd worden, en dat zij zich ook op de Euro. 
pifcbe landbouwkunde mogen toeleggen, waardoor de 
Plaatfen beter bebouwd zullen worden, en de eige
naal"S zelve meerder voordeelen zullen genietcn. De 
lIeer R IJ KS beeft veel klaver en luzerne uit Europa 
medegebragt, welke bij met ijver zal doen aanbou~ 
wen; oak denkt bij groote melkerijen aanteleggen. 

Des middags te Zwcllendam terug gckomen zijn

de, liet ik de koets vooruit rijden over de Buffets
j (Jgt - rivier, en na het eeten den Heer Landdrost 
FA U R t en zijne beminnelijke familie bedankt en 
van hem affcheid genomen te hebben, reden wlj te 
paard, geleid door eenen neef van den Landdrost , 
Ilaaf zljlle Plaats RotterdflfJz, om die te gaan zien. 

~ler 
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Men vindt op deze Plaats vele fchaone gebouwen, 
ftallingcn en tllillen; zij behoort onder de geme1eerde 
landeD, en bcvat eenige aanzienlijke valleijen. De 
Heer FA U R t laat veel grancn, garst en haver 
tot raardenvoeder bouwen, en ollderhoudt aldaar 
cen aanzienlijke troep van deze djeren van Engelsch 
en Spmmsch ras, nevens rundvee en bastaard Spaan
rclIe fchapen, welke reeds redelijk goede wol Ie
verena 

Tegcn den avond trokken wij over de Buffelfagts
rivier, die, overal vol fieel1cn en klippen zijnde, be
zwaarlijk te pasferen is, en kwamen nog vroegtijdig 
op de Plants van PIltTER BREDA, Lid van "den 
Burger-Raad aan de Kaapjlad, alwaar wij over
Ilachtten. Deze Plants behoort onder de warme 
zoete, en gcmelcerrle landen, oak heeft dezelve 
groote en goede valleijen. Aan de beide oevers van 
de Buffeljagts - rivier zijn nog vele fchaoue Plaat
fen gelegen, welke insgelijks onder de warme zoete, 
en gemeleerde landen behaoren, en goede Veeplaat
fen bevatten, weI voarzien van water in hunne aan
zienlijke valleijen. Ja deze Plaatfen zijn niet aIleen 
gelijk bet groatl1:e gedeelte der valleigronden in de 
wartne zoete, en gernelecrde landllreke11, bekwaam 
tot Veefokkerijen en melkerijen, maar oak tot den 
aanbouw van granen, wijn, hennep, vIas, katoen, 
rijst, tabak; tot aanplanting van theeboomen, enz. 
L:lllgS bcide oevers .der rivier zouden verfcheidene 
dOfpen kunnell gefticht worden. Het trallfport del 

pro-
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produkten zoude kunnen gefchieden naar den mond 
der Dreeae rivier, waal'van ik firaks gewag zal 
maken, met welke zich de Buffetfagts. rlvler ver
eenigt. Het tranfport is niet bezwaarIijk en de weg 
omtrent acht of twaalf uren, weshalve de dorpen ,. 
welke men aldaar zoude willen fiichten, fpoedig 
zouden kunnen opnemen. 

De produkten, welke deze landfireelt, behoorlijk 
aangebouwd zijnde, zoude kunnen opleveren, zon
tien ten minste kunnen bedragen voor de f.amme 
van honderd duizend Rijksdaalders, als 

I. Voor 10000 zakken fijne BIom, 
tegen 5 rijksdaalders. • • 50000 RijIcsd. 

s. Voor 200000 m Hennep en Vias, 
tcgen 3 tot 4 fiuivers per fl. • 16000 • 

3- Voor 200000 tll'abak, tegen 3 tot 
4 ftuivers. • 16000 ---

4- Voor vier duizend ftl Boter, tegen 
8 fiuivers • • 10000---

5- Voor IOOO vatengezoutenVleesch, 
tegen 8 rijksdaalders per vat • 8000 ---

Tc famen 100000 Rijksd. 

zonder eenig gewag te maken van thee, katoen enz. 
welke aldaar mede aangebouwd zouden kunnel1 
worden. 

Den zesden, van voornemcn zijl1de dezen d:1g 
een~n 
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ecnen togt van twanlf of 1ertien uren fifteleggen, ter 

bezigtiging van den mond del' Breede ri'Vier, en 

der Plaats genaamd Rhinoster - fontcin , toebe.hoc ... 
rende aan D I r... K v A N R E ENE N, vertrokken wij 

des morgens am vijf uren. Na over eenige hoog .. 

ten gereden te zijn, kwamcn wij op goede wegen, 

en fpanden niet uit dan tegen den middag, bij de 

Veeplaats van VOL LEN H 0 V EN, waar wij twee 
llren vertoefden om onzc osren te doen weiden ell 

onze paarden te voedcrell. Vervolgens weder vcr

trokken zijnde, trokken wij ccne Veeplaats van dell 
Landdrost FA U R E voorbij, al verder benendig 

voortrijdende, zander de Plants onzer bedoelil1g te 
kunnen bereiken, tot dat wij laat in den avond, ons 

genoodzaakt zagcn den nacht over te kamperen aan 

een klein beekje van brak water. 'Vij hadden dien 

dag veel wild gcuierte gezien, als hartebeesten, 

fpringlrokken, gazellen, hazen, wilde paarden, 

firuisvogels, wilde paauwell, knorhanen; veldhoen

dcrel1, faifanten en nog meer andere foorten; wij 
hadden meermalen ons met jagen be zig gehouden, 
voornamelijk op wilde paarden ~ zonder iets anders 

te bekomen dan cen fpringbok en een veldhoen, 

waarmede wij OllS a vondmaal hielden, den ganfchell 

nacht een goed Vllur onderhoudende, ter afwering 

vall de verfchcurende dicren welke zich bier plegen 

te onthouden, als wolven, tijgers, enz. 

Den zevenden, des morgens om zeven uren·, ver

Ueten wij ons nachtverblijf, zettedcl1 onze reize 
V001't, 
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'IOort, pasfeerden door fchoone vlakten, rljkelijk 
van gras voorzien, en langs eenige dik met aloe be
groeide hoogten. Tegen negen uren bevondel1 wij 
ons aan de Siangen - of 8lamp ... rivi-er, welke wij 

moesten overtrekken om op de bedoelde plaats te 
komen. Daar wij nu aan deze zijde der rivier van 
de veewachters, welke zicb aldaar bevondcn, ver. 
nomen hadden, dat de rivier zeer diep was, zoo 
zond ik eenen van hun, om den opzigter D It J A

G E R, voor wien ik eenen brief van D. VA N R E E

N EN bad, van mijne aankomst te verwittigen, ell 
%ijne hulp te verzoeken blj bet overtrekken der rivier. 
Kort daarna kwam gezegde opzigter bij ons, en 
raadde mij de koets te doen ontpakken, wijl dezelve 
anders wegens hare zwaarte al te diep in de modder 
zoude inzakken. Zulks dan gefchied zijnde, wer .. 
den de voor - osren door een' der veewachters geleid, 
en de koets geraakte gelukkig over de rivier, gaande 
het.water, het welk geheel brnk is, tot de heift van de 
hoogte der glazen. Wij hadden nog geene zoo diepe 
rivier gepasfeerd, de bagaadje liet de opzigter DB 

JAG E R E>p een' boerenwagen over de riviel' brengen. 
Te.gen den middag kwamea wij eindelijk op de Plaats 
Rhinoster .. font'eiIJ, alwaar ik eenigc dagen wilde 
vertoeven. 

Den acbtften befteed.de ik om de Plaats te bezien , 
en den negenden reed ik naar den mond van de 
l1reede r;Yier, die omtrent eell uur van de Plaats 
gelegell is. \Vij voeren over de rivier ill een klein 

1 fchuit. 
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fchuitje van D. v A N ltE ENE N, om een kwartiu 
lIurs v:ln daar de reede of baai, de ,st. Catharina .. 
of Sthastinans - baai genaamd, te bezigtigen. De
ze ba,ti is uict ZCl!r groot, doch toereikende om 
fenigc fchepen nabij den wal up goeden grand te 

nocn ankeren, gelijk men mij ook verzekerd heeft ~ 
tiat aldaar cen Engelscb- fchip werkelijk ten anker 
had gelegen. De baai is gelijk aIle de andere aan de 
zuidoost - kust gelegene baaijen der Kolonie, bloot
ge£1:eld aan de winden nit deze ftreek. 

De oostzijde van den mond der Breetie ri'V'ier is 
door een zalldbank verfiopt, welke tot digt aan 
dell wal loopt, en de wcstzijde is bezet met eenige 
klippen, die zich echter niet ver in zee uitfirekken; 
tusfchen deze klippen en de zandbank loopt de 

RrOODl door. De mond der rivier is bij laag water 

niet dieper dan drie of vier voeten, en kan derhalve 
niet bevaren worden dan met floepen, die misfchien 
tien tot twaalf duizend ponden kunnen laden, of 
weI met lange platte vaartuigen; waarfchijnlfjk zou
de dezelve uitgediept kunnen worden. Op eenigen 

afftand van den mond wordt de rivier dieper, echter 
zoude zij, volgens hetgeen men mij verzekerd heeft, 
tot Z'Wellentlam toe vele ondicpten hebben; het een 
en ander verdient een nader onderzoek van deskun
tligen. Hoe het hiermede gelegen moge zijn, het 
is zeer waarfchijnlijk, dat de BreerJe riyier en de 
rivier Zonder eilzde, met lange platte vaartuigen ~ 
tlezulke, namelijk, waarVaJl men zich. in Duitscb-

bJld 
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land en elders, bij voorbeeld op den Main, den 
Nekker, de Wezer en andere rivieren bedient, tot 
den mond toe zouden kunnen bevaren worden. De 
westelijke oever beL1:aat, tot een uur van den mond 
af, uit zand.. en klip. bergen ~ en nog eenige nrem 
verder nit hooge gebergten en klippen. De oostelijke 
oever daarentegen is vlak, en kan tot aan den mond 
met wagens bereden worden; het land rijst aldaar 
langzamerhand op ~ en vormt 1l:lar boven de fchoon
fie vlakte, welke zicb tot voorbij de Plaats Rhinos
ter ... iOl2lein uid1:rekt ter lengte van zeven tot negen 
uren oostwaarts, tot aan Dtli'Yeh/Joei.s - r;vier, en 
ter bl'eedte van vier tot vijf uren, van de Siangen
rivier tot de zeekust; terwijl de afLland der noor
delijke bergen van de Siangen ... ,-;'Vier nog zes of 
acht uren zal kunnen bedragen. De oostelijke oever 
heeft ook nabij den mond eenige fonteinen van goed 
zoet water. De mond der rivier is tot eenige uren 
ver brak, hetwelk voortkomt van de Siangen - en 
andere zonte riviel'en, welke gebeeI brak of zout 
zijn, en zich in dezelve ontlasten. 

De Plaats Rhinoster .. fontei" is eene der fchoon .. 
nen onder aIle de overbergfcbe Plaatfen. Tot de
zelve behooren nog twee of drie Veeplaatfen, welke 
aan den zcckant gelegen zijn. Deze Plaats firekt 
zich uit over een gedeelte van de Groote YJakte, 
tot de JJreede rivier. De eigenaar D I R. K V A N 

IlE ENE N onderhoudt aldaar eenen aanzienIijken 
troep panrden van honderd en vijftig tQt twee hon-

I ~ derd 
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derd fiuks, van Engelsch en Spaanscb ras, nevenf 
cen goed getal bastaard Hollandfche koeijen, osren 
en fchapen; ook heeft hij a1daar eene aaatienlijke 
melkerij, ell laat zeer goede kaas malten, die de 
IIollandfche vrij nabij komt doch niet zoo vet is, 
maar door den tijd zal kunncn vetbeteren, wanneer' 
namelijk het voeder voor de beesten nader bij het Hol
bndfEhe zal komen, en dezelve zullen gevoederd wor .. 
den, vootnamelijk In den zomertijd, aldaar op fiaJ. 
Op dcze Plaats wordt ook veel koren, benevens 
garst en haver tot paardCl1't'oeder gebouwd; dezelve 
heeft ecnige fonteincn van goed zoet water, het .. 

\Vclk, door dezelve beho6rlljk bptcruimen, en met 
befchermiIlg tegen de warme lu~ht te voorzien, 
voor het Vee toerei1cend is, en nog van vee! meer 
nut en gebruik zal kunnen worden. De geheele 
landftreek tusfcben de Btlj[eI/agtJ - en 9/angen - rl
"Pier, nevens de geheele groote vlakte tusfchen de 
Breule· en Dui'Vtf'lnoe/es - rivier, behool't onder de 
1VatOle zoete, en drooge landen, en onder de mid .. 
dclmatige Veeplaatfen, welke echter veel verbeterd 
kenllen 'Worden. Zij beftaat grootendeels, vooma
xnelijk de Groote Y/akte, uit goede vette klei, 
rood-e, gele en %warte aarde, gedeeltelijk vermellgd 
Dlet fal'peter, 20m en zand. Er bevinden zich op 
de vlukte groote waterplasfeIJ, zijnde diepe kom. 
men, waarin bet regenwarer bij de tien maanden 
vall bet jaar bIijft fiaan, zonder in den zomer zelve 
~heel uittedroogen of brak en llinkend te wordell', 

}) .. 
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behalve ~~Il of twee maanden lang. 'Er groeit 
ook veel aloe in deze Iandfireck, voornamelijk op 
de hoogten en kleine bergen, welke niet dan op 
zoete landen wil groeijen; daarentegen behooren de 

landerijen, welke aan den voet der bergketenen gee 
legen zijn, ()l1der de koude zure, en gemeleerde. 
Deze landfireek is voornamelijk gefchikt tot den 
koornbouw, tot voederkruiden, en zoude verder 

veel katoen, hennep, vlas, tabak en dergelijke , 
en waalfchijnlijk ook thee, kunnen voortbrengen. 

'Er zoude ook veel aloe getapt en gekookt kunnen 
worden, waarvan de Plaats RhinoSlef'-ffffJtein aI
leen dertig tot veertig duizend ponden jaarJijks zou~ 

kunnen leveren, daar men rekent dat de rappen der 
hladeren van den alol!boomen een pond gekookte 
drooge aloe geven, en dat door eeDen man, of zelfs 
deor een kind van tien of t waalf jareD, in eell( 1-1 

dag een cmmer rap, of tien ponden aloe kan ge
maakt worden. Ook de Veefolfkerijen kunnen tot 

eene aanzienlijke hoogte g(!bragt worde-n, waardoor 

dan eene groote hoeveelheid wol, boter, kaas en 
gezouten vIeesch zoude kunnen gewonnen worden; 

waarbij de J:.,ezer gelieve te Iettell op betgecn hier 
voren in 't algemeen over de wal'me en drooge Ian
derijen gezegd is. 

Men verhaalde m ij dat het water la it de Dui'Ven
hocks .rivier, door den natuurlijken loop met eelli
gen weinigen arbeid te hulp te komen , over de bOVel! 

befchrevene GFoote VJa/r.te zoude kURJ1en gelckl wor-
I 3 den. 
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den. Dit verdient cen naauwkeurig onderzoek van 
deskundigen. Zoo veel is buitell twijfel, dat door 
middcl van kunstwel'ken, door fchepraderen enz., 
veel water op deze vlakte kan gcbragt worden. 

Deze geheele landLlreek vcrdient aUe oplettendhcid 
en zorge, wijl de kosten, welke men daaraan zoude 
willen befleden, door den opbreng der produktea 
die men nldaar zoudt: winnen, rijkelijk vergoed zou
den worden. 

Aan den oostelijken oever V211 den mond der 
Breeede rivier behoorde eene Stad van twee honderd 
tot twee honderd en vijftig huisgezinnen gefiicbt te 
worden, waaronder zich fchippers, Iootfen en vis
{chers moesten bevinden, om bij de kustvaart en op 
de rivieren gebruikt te worden; ook zoude men een 
gedeelte derzelve, nevens weI voorziene magazij. 
nen, bij de landingplaats aan de baai dienen te ves .. 
tigen, ten einde de fcbepen, welke de produkten 
komen afhalen, zonder tijdverzuim of een al te 
lang vertoeven op de reede, hunne ladingen kunnen 
jnnemen. Verder zouden op de Groote Vlakte, en 
tusfchen de Buffet/agts - em Slangen - rivieren, zes 
of acht dorpen en eenige gehuc:hten gefticht kunnell 
worden. Aan ieder Planter zoude men honderd of 
bonderd vijftig morgen lands kunnen geven, om zoo 
vee1 te meer fchapen te kunnen houden; hunne hui
zen, voomamclijk op de Groote Vlakle, zouden 
menen in reijen geplaatst te worden, naast de boven 
befchrevene waterplasfen of kommen, welke bet 

JDeest 
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Z1-efSt van water voorzien zijn, invoege dat het land 
van ieder Planter aan het woonhuis fluitende, of 
eene noordelijke l1:rekking naar de Siangen ... riYier , 
of eene zuidelijke naar de zeekust volge. Vier wo
Dingen dienden telkens naast blj e!kander gebouwd 
te worden, en daarvan twee aan twee tegen elkande
ren over, ten einde gcmeenfcbappelijke veewachters 
te kunnen houden, ell de landeR beurteling te kun
nen doen afperken. 

Indien nil bovendien in het vervolg bij een naauw
kel.1rig onderzoek mogt bevonden worden, dat het 
water nit de Duivcnlzoeks ... ri"lier, welke nooie 
uitdroogt, naar deszelfs nawurIljkell val, zonder 
kunstige machines te gchrll.iken, over de Groot~ 
Ylakte zoude kurmen geleid worden, aIsd~n zal de
ze landfireek eene van de vruchtbaarfie en fchoon
fie gewesten der geheele Kolonie worden, en zeer 
vee! overeenkomst hebben met de landedjen in Hol
land tusfchen den Haag en Delft, of bij Amfter
dam langs de beide oevers van den AmjJeJ enz., 
De Dui'Yenhoeks - rivier zoude namelijk in verfchei
dene kanalen geleid, en aldus over de geheele vlakte 
verdeeld kunnen worden. Deze l\:analell zonden, 
even gclijk fommige vaarten en rivieren in Holland, 
in dijken befloten, en hooger dan het waterpas der 
landerijen, in de vlakte kunnen geleid worden, ten 
cinde het land daardoor naar goedvinden onder wa

ter te zettell, het zij men hetzelve als kunstige wei
lauden wilde bebouwen, het zij also rljstveldell, het 

I... zU 
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zij dat men 'er andere produkten, die eene opzette", 
lij~e bewatering eisfchen, daar op telen wilde. In 
dit geval zullen over de geheele Groo.te Pla/cte, die 
omtrent dertig of vcertig vierkante Holl., uren, of 
Dleer dan handerd duizend morgen, meest goed 
bruibaar land, be vat , kunnen worden ge.vestigd 
duizend huisgezinnen, welke ieder honderd nlOrgen 
lands zouden kunnen bekomen, dus dat op deze 
landftreek ruim tien duizend zielen zich zouden kun
nen generell, daar op dezel v.e thans geen honderd en 
vijftig menfchen gcvonden worden. 

Dan ook zelfs in de minder gUllstige vooronder
fielling, dat b.ij een voorafgaand opzettelijk onder ... 
zoek mogt blijken dat het w~ter uit de Duivenlzoeks
ri'Vier' niet op de boven bedoelde meer eenvoudige 
wijs, over de vlakte kon heen geleid worden, zoo 
zal hetzelve ten minste door konstwerken daar 
llaar to.e gebragt kunnen worden, als door zuig - en 
drukwerken, die het op eene zeker.e boogte in kom
men of bakken zouden verzamelen, om bet ver·vol
gens daaruit, door middel van houten pijpen, been 
te leiden waar men bet noodig oordeelt. 

Zoo in het eene als andere dezer beide gevaHen , zal 
het meermalen bedoelde \Vaterbouwkundig onder
zoek bemsren moeten of, en waar, fluizen dien
den aangelegd te worden, om bet water der rivier 
aldus af te leiden. 

Ten einde den in dit vak min bedrevenen lezer in 
fiaat te ftellen zich cen denkbedd van zulke water

lei-
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leidit1gen, en den daartoe noodigen toefiel te maken ~ 

zal ik in een volgend Sij{lematiesch Werk O\Ter de 

KflfJP breedvoerig hierover fpreken, en eene bereke
ning der onkosten daarbij voegen. De ondervilldil1g 
beeft geleerd dat tot zoodanige waterleidingen zeer 
gefchikt zijn houten pijpen van dennenboomen , weI,. 
ke meer dan vijftig jaren in den grond kunnen goed 
blijveu, wanneer er namelijk bef1:endig water door 
loopt. Daar nu de dennenboomen aan de Kaap 
algemeen ell welig groeijen, en binnen twintig of 
vijf en twintig jaren tot zulke pijpen bruikbaar 
zijn , zoo kan men ligtelijk beoordeelen, dat de. 
kosten tot zOQdanigen aanleg, zeer gering zul. 
len zijn. 

De produkten dezer landflreek, nevens die van de 
13uffelfagts- rivier en omliggende fireken, kunnen 
in kleine vaartuigen naar den mand der Brecde .. ri
'Vier, als naar hunne ftapelplaats vervoerd worden, 
ten einde van daar over zee verder naar de Kaap

j1ad of elders buiten de Kolonie verzonden te wor
den. 

Men zat zonder- vergrooting de prodllkten, welke 

in bovengemelde landftreken kunnen gewonnell wor
den, mogen berckenen te zullen bcdragen als 
voIgt: 

:I. Voor 
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J. Voor 40000 zakken fijne DIom 
en Peul vruchten, tcgen 5 rijkse 
daalders, maakt _ 200000 Rijksd. 

s. Voor 1000000 aJ HenllCp en VIas, 
tegen 3 of 4 fl:uivers, maakt _ _ 80000--

3. Voor 200000 m Katoen, tegcn 
6 fiuivers, maakt _ 25000---

4- Voor 250000 ftJ 'Vol, tegen 
15 tot 16 fl:uivers, om trent •• 800.:>0 ---

5- Voor 60000 m Boter en I{aas, 

tegen 8 ftuivers, maakt • • •• 10000-

~_ Voor 26)0000 ft Aloe, tegen 3 
fiuivers, omtrent .. 12000 ---

1- Voor SooodQ m Tabak, tegen 3 
of 4 ftuivers, omtrcllt _. 16000 ---

8. Voor 4000 vnrcn gezouten Vet 
Osfen - en Val'kensvleesch, tegen 
I rijksdaaldcrs, m'3.akt • • • 32000 -

Bedragende te zamcn 455000 Rijksd_ 

Den tienden, 's morgens om acht llren bij warm 
weder van Rhinoster .. fontijn verrrokken zijnde, 
pasfeerden wij de bier voren gemelde fchoone Groote 
Yla!r.te, en zagen op vele plekken, zoo weI op heu
velen als in valleijen vee! aloe naan; wij ontmoetten 
geene Plaatfen van Planters, als zijnde de weinige, 
welke daar omfueeks gevonden ,vorden, langs de 
SllIngetl • r;'Y;er geplaatst, en aan den zeekant , 

wau 
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waar men mcest zandgronden anntrcft. Des namid
clags pasfcerden wij de DtliYcnhoCKs - l'i'),'icr, en 
fpanden uit, een uur vall de Plaats van den Veld .. 
kommandant PIE T E R L 0 MBA R B; vervolgens nog 
een lIur voortgetrokkcn zijnde, kwamen wij op de 
Plaats van PIE T E It D U P R:E, waar wij den nacht 
bleven. Dczelve is eene welbewerkte koren - en 
goede Vceplaats, voorzien van verfchcidene aanzien .. 
lijke gebouwcn en fchoone tuinen; hetgeen ons eeh
ter op het aangenaamfie verraste, was een met 
kunst en vlijt aangelcgde groote vijver, weI voor
zien van goede visch, teffens gercbikt om in den 
droogen tijd genoegzaam water aan de groote Vee
kudden te verzorgen en de tuinen te bevochtigen: 
waadijk, voor Zuid - Afrika een even zoo prijsfe1ijk 
als noodzakelijk, fchoon tbans zeer zeldzaam te 
vinden werk, hetwclk echter in de warme en drooge 
landen zoo veel mogelijk algemcen ingevoerd behoor
de te worden. 

Den eIfden, 's morgms om half acht uren, bij 

regenachtig weder, van de Plaats, waar wij ons 
nachtvcrblijf gehouden hadden, opgebroken zijnde, 
vervolgden lvij onzen lveg over bergen en heuvelen; 
wij pasfccrden de zoogenaamde ](rflchtlS - hoogte. 
Dit is een lauge en hooge berg, wiens oppervlakte 
uit vette kleinarde be [iaat, waardoor de weg bij 
regenachtig weder glibberig, fiecht en gevaarlijk is; 
te meer naardien dezelve langs de fchuinfche afhe1-
ling des bergs naar de hoogte oploopt ell vol diepe 

II-
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gaten en uitgefpoelde holten is; ook fcheelde het wei
nig of de koers was in eeue dier holten gevallen, 
het eene acbterwiel was reeds daar in, doeh het 
rijtuig werd nog gelukkig voortgeholpen, en wij 
kwamen op de Plaats van L 0 1\1 :a A R. D, broader vaa 
den Veld- Kommandant, drie en een half uur vall 
~. DUPRE, waar wij eenige uren uitfpanden. Ver
vol gens reden wlj voorbij eene Plaats van H 0 L T z .. 
H U I ZEN, welke aan de Yet - rivier ligt, en pas
feerden deze nog een uur verder, bij de Plaats van 
J A COB US D U P R 11, ZOOll van P. D U P R 11, waar 
wij dien nacht bleven. Deze Plaats, welke door des
zelfs fchoonvader UEILIGER. T MULLE-R., een 
bekwaam, kundig en vlijtig· Landbouwep, is aal~ 
gelegd, behoort, mede onder de fchoonfie en bestc 
oyerbergfche Plaatfen. Dezelve is eene voortreffelij
ke Korenplaats, en hceft eenen goeden vetten grond, 
die voor een groot gedeclte kan onder water gezet 
worden; het voortbrengfel van den grond is dertig, 
ja veertigvoud; de tuinen zijn groot en met vele 
fchoone vmchtboomen en wijngaarden beplant, wel
ke redelijk goeden wijn leveren; de Plaats is niet 
minder gerchikt voor Vee, en men vindt onder an
dere kudden op dezelve eellen troep van drie hon
derd bastaard fpaanfcbe fchapen; verder is dezelve 
'Voorzien van aanzienlijke gcbouwen en fialJingen. 
Jk heb bij J A COB US D U PRE bet eerne vIas, in 
de Kolonie wasfende, gevonden, het groeit er zeer 
we1ilt, lang, dun en digt bij elkanderen; op de 

Plaata 
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l"'htats lag federt twee jaren een ganfche hoop onbe
werkt, uit gebrek aaa. deskundig werkvolk. Ik heb 
een gedeelte van dit vias medegenomen naar de Kaap
pad, en na hetzelve aldaar door eenen mijner kolo
nisten te hebben laten bereiden en fpinnen ~ bevond it 
dat het een zeer l1:erk garen gaf, en dat het zoer wit, 
lang en fijn zal vallen, WD.llneer het behoodijk zal 
bewerkt vvorden. 

Den twaalfden vertrokken wij des morgens om. 
half acht, en pasfeerden, na een uur wegs te heb .. 
b'en afgelegd, de Kaferkuils - riyiel' bij eenc: Plaats, 
welke toen eerat nieuw door HEILIGERT l\'lULLElt. 

werd aangelegd. lk vertoefde een uur bij hem, om 
met hem te fpreken over togten welke hij ver in het 
land der Kaffers had gedaan, als mcde over den 
1andbouw in Zuid - Afrika. en bet aanleggen van 
Plaatfen, waarin hij zeer ervaren is. VervoIgens 
pasfeerden wij een nut van daar de Platts van de 
Weduwe v 00 REt, en fpanden nit twee uren ver
der bij eene Veeplaats van RENTIBUao. Toen 
wij des namiddags weder wilden infpannen, waren 
de osren verre weggeloopen, zoo da.t wij eerst om 
vijf uren van dau vertrokken, en des avonds om 
acbt. uren, blj donkeren nacht, op de Plaats van 
tORNELIS SNIJMAN aankwamen, waar \Vij 
vriendelijk onthaald werden, terwijl wij een half 
\lur te voren op de naast voorliggende Plaats gcen 
nacbtvetblijf badden gevonden. .. 

Den dertienden van ell! Pilits vall c. SNJJM.\N ver .. 
trok .. 
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trokken zljnde, kwamen wij, na drie en een half uur 
rijdens, een hoogen berg af, gelegen -aan de Gouds
,i'Vier, welke wij gelukkig pasfeerden, offchoon 
derzeIver oever buitengemeen fieil naar beneden gaat, 
en fpanden nit ann de overzijde op de Plaats van 

J E S AJ A S ltl E IJ .E R, waar iI, cen paar uren ver
toefde. Verv€>lgens pasIecrden wij wederom een der 
booge fiijle bergen, welke de oevers van de GOUQS
of Gaurits . rivier mcest infilliten, en kwamcn, na 

drie uren rijdens, op de Plants vall C II R 1 S TOP H 

:B 0 0 D A, die toen ziek was en den volgenden nacht 
ovcrleed. Ik had nog even tijd gevonden, om eeni
ge minl1ten met hem te fpreken; hfj was de zwaar .. 
lljvigfie man waarvan ik ooit gehoord heb; v66r 
zljne ziektc woog hij over de ze ven honderd pon ... 
den, gelijk zijne vrouw en naastbel1aande vrienden, 
welke tocn op de PlaatS' waren, mij zelve verhaald 
hebben. IVIijn gevoJg ging met de koets nog een en 
een half llur verder, op ele Plaats van een' anderen 
!lIE 1 J E R., om aManr te ovemachtcn, en ik reed nog 
twee uren te paard tot aan den mond van de GOtltls-
7i'Vicl', op de Plaats van HENDRlIt RENSBURG 

die een verl1:andig Landman is, om met hem over 
de gelegenheid en bijzonderheden van de Yleescn III 

en Yiscn - 'baai/en te fpreken. lIij heeft een goede 
I{oren - en Veeplaats en aanzienlijlce Veefokkerijen, 
welke echter altemaal uit kaapfche koebeesten be
fiaan. Hij houdt dezelve in de kraal vast gebonden. 
IIonderd derzelven geV'en nog niet zoo vee! melk als 
twintig hollandfche kocijen. Dea 
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Den vcertiendcn vertrok ik des morgens onder ge.. 
Ieide vun R ENS B U a G s zoon Cll fchoonzoon nUl 

de Ylces-en - Daa;, welke ecn klein uur van de Plaats 
gelegeu is, waar ik de baai en de landingplaats on
derzocht. Men vindt aldaar vele en extra goede 
oefiers, waarmcde de jonge R ENS BUR G my rij
kelljk verzorgde. De koets was's morgens, vol
gens affpraak, na drie uren rijdens aldaar gekomen. 
Des namiddags vertrokken wij te zamen, en kwa
men een uur van de Yleescn. baa; voorbij de Plaats 
van PIN A R D, en nog een uur verder op de Plaats 
van Bit RNA R D, waar wij ovemachteden. 

Den vijftienden vertrokken wij 's morgens vracg
tijdig , pasfeerden de Plaats van ABU E, en k\Vamen 9 

na twee uren rijdcns, op '5 Lands Post aan de 
Mosfel- baai , bij den Heel' ABU E, '5 Lands Post. 
houder ann, alwanr ik vriendelijk onthaald werd en 
eenige dagcn vertoefdc, ten eindc de bani en ommo. 
landen te bezien. '5 Lands Post beftaat uit een 
klein woonhuis voor den Posthouder en eenige on
beduidende bouwvaUige zijgebouwen en fiallingen, 
uevens een fchoon Korenmagazijn, waarin vier dui
zend mudden tarw opge(lagen kunnen worden, en 
het welle tocn juist de Posthouder op order van bet 
GOllvernement in go eden Uaat had laten herfieUen, 
vermits de Gouvemclli, toen hij op zijne binnen
lalldfche reize deze landflrekcn doorkwam, had la
ten bekend maken, dat het Gouvernement van de 
Iniczetenen dat jaar vier duizend zakken tarwe wilde 

koo-
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koopcn, tegen zes en twintig rijksdaalders de vracht 
van tien zakkcn tot honderd taehtig ponden, heu 
welk echter geen voortgang hecft gehad. 's Lands 
Post fiant op den grond die tot de Plaats van ABU B 

behoorr. 
De l1{(JSfel- baai is eene fchoone en ruime baai, 

nlwaar vele fchepen, omtrent een halfkwartier uurs 
van de landihgplaats, welke nanst bij 's Lands Post 
is, op goeden grond kunllen ten anker liggen. De 
baai is aan de zuidooste winden blootgefield, welke 
echter in het winterfaifoen zelden waaijen. Dc: Koop
man 1\1 U R RAY die aan de flallpjlao woont, heeft 
mij verhaald, dat hij in ~~n jaar elf reizen van de 
Kaapjlao naar de Mosfel- baa; beeft laren do en 
om goederen van daar te haleD. Een kwartier uurs 
~uidelijk van den Post is nog eene landingplaats, 
en een half uur ten noorden nog eene derde, gele
gen in de zoogenanmde Kleine Mosfolblllli, op de 
Plaats van voornoemden Koopman MUll R. A Y, 0.1-
wanr zich niet vcr van den wal eene klip bevindt, 
waarop zich rob ben ontbouden. 

'5 Lands post is in den zomertijd thans fchaars 
van water voorzien door eene zwakke fontein, die 
echtcr, wanneer met dezelve zorgvuldig omgegaan 
wierd, toereikend water zoude geven. De zuide
lijke landingplaats heeft ook cene kleine fontein J 
daarentegen is de Kleine MosfeJ· haa;, of veel meet 
de Plaats van 1\1 U R. RAY, rijkelijker van water VOOl'

zien, hetwelk echter op een kwartier uurs affiand 
naar 
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l1aar het ftrand geleid of overgevoerd moet worden. 
Des winters of in den regcntijd is overal ruimte van 
water. 

Waarfchijnlijk zoude men, hoewel niet zander 
moeite, een hoofd in zee kunnen mnken, waarachter 
de fcbepen veilig zouden kunnen rehuilen. Hout en 
rotsfieenen vindt men in de nabijheid, het eerlle in
~onderheid is in het Dude Niqua/and voor een' ge
ringen prijs te bekomen. Met dit al zouden de on
Imstcn, tot het vervaardigen van zoodanig hoord 
vereischt worden de , nog weI op vijfticn of twintig 
duizend rijksdaalders kunnell te llaan komen. 

De J7leescn - en J7iscn. haa/fen ~ welke naast fl· 
kanderen liggen, zijn, hoewel kleiner dan de Mosle/
baal, echter tevens gerehikt om fchepcn veilig tie 

doen ankeren. De landingplaats heeft cene k1eine 
fontein, welke, wanneer dezelve opgeruhud, en 
daarmede goed huis gehouden wordt, genot!gzaalll 
water kan geven. Men zoude ook de Gouas - riyi,r 
door een kanaal naar de J7leesc/J - haai kunnen 
leiden~ 

De landftreek tusfchen d~ Duiyenliuelu - en GOlitiS
rivier, voornamcJijk lallgs de Yet - !"ivier, behoort 
onder de warme zoete landen, welke ruimte van 
water hebuen; en de Iandftreek tusfchen de GouaJ
,.i"li~r , de zcekust en de Brait.· ,.;v;er, onder de 
warme drooge, en gemeleerde landen, welke thans 
gedeeltelijk fchaars van water voorzien zijn, wijl 

JIllt de fQnteincn, welke zich aldaar bevindcD, niet 
It .... 
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behoorlijk omgegaan wordt. Daarcntegen behooretr 
oe Plaatfen, welke rum· den voet der noordelijke 
bcrgkctcnen gelegen zijn, onder de koude zure, en 
gemelcerde hmden. De gehcele landl1reek, van Dul
'Ycnhoeks - ,.ivie!' af tot de g.roote Brak • rivier toe, 
zal in de lengte bedragen omtrcnt zcstien of achttieu· 
1lren gaallS, en van de noordeliJke bergketenen tot de 
zeekust tell naastenblj ticn of twaalf urel1'. Deze 
landllreek zoude vecl grallen, hcnnep, vlas , !tatoen ~ 
tabuk en thee kunnen opleveren, voornaUlelijk de 
lalldel'ijen langs de Vat - en' andere rivicrcn, alsmede 
aloe, woI., boter, flngtvee enz., en tevens goeden 
w1jnbouw kunnen hebben. Hier zouden acht of tien 
dorpeu kUl111en gel1:icht worden, ieder van honderd 
huisgczinnen. De pl'odukten zullen alsdan eene aan. 
2ienlijke hoeveelhcid meer kunnen bcdragerrdan die van 
het diftrikt v~n da. Bfljfeljogts - tor de Duivcnhoelr.s
t:ivier; lluardien echter de ingezetellen tllsfchen de 
Duivcnhocks. - en groote Brak -·ri'V'ier voor het 
~rootne gedeelte meer S€gocd zijn, zal men voor .. 
ecrst kunncn afwachteT:l, wat zij, door andere VOOf

bceldcn aallgemoedigd, door eigene induftrie zullen 
kunnen- te wege brengen; en men zoude inmiddels 
-ilcchts drie of vier dOl'pen kunnen ftichten, te weten 
nan de Vet - rivier, de Gouds .l'i'Vier, en tusfchen 
de M o.rlel- en PIetsch - baaijen; aan welke baaljen 
ook lootfen, visfchers en ambachts -licden, nevens 
Dlagazijnen, bclloordcn gevestigd te worden. 

De produkten welke de hier v-erhandelde laud 
fireek 
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ftreek bij eenen vel'beterden nanbouw zoude kunnen 
tellen, en door de ~:Yosfel- bllai vervoeren, mag 
men veilig bereltellen te zullen kunllen bedrageu ala 
?olgt: 

l. Voor 30000 zakken fijne Btom en 
Peulvruchten, tegen 5 rijksdaal· 
dcrs • 150000 Rijksd. 

2. Voor 500000 m Hennep en VIas, 
tegen 3 tot 4 ft. • 040000 ---

g. Voar 500000 m Tabak, tegen 3 
tot 4 ft. • 040000 ---

4 Voor 150000 m KatOen, legen 
G n. omtrcnt • 18000-

S. Voor 2.50000 fa Wol, tegen 16 ft. 80000---

6. Voor 60000 tt Boter, tegen 8 it. 10000---

7- Voor 400000 m Aloe, tcgen S fi. !l4000---

3. Voor 3000 vaten gezoutcnVleesch, 
tegen 8 rljksdaalders • • 24000 ---

9.Voor •••• 1rhee • , •• 

Te zamen bedragende de fomme van 380000 Rijksd. 

Den zestienden, des morgens, reed ik uit in gee 
J!clfchap van den Heel' A n U E, om deszelfs Plaats 
te gaan zien, welke zich meer dan een nur ganns 
van's Lands Post uitfirekt. Vervolgens ~agen wij 
de Plnats van 1\1 U .l'l R It.. Y, gcnaamd de zeven Fon
J#in~n, zyllde ook omtrent een uur gaans van 

l{ a 'sLands 
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's Lands Post gclegen. De lIeer M U R RAY llceft 
aJdaar magazijnen, nevens e~n winkel van allcrlei 
koopgoederen, oNdt:r de beheering cenes boekhou_ 
ders. Des mnuiddags gingen wij hmgs het Hrand, 
om de voornoemde twecde landillgplaats en fontein 
te bezicn. Een klttia half Hur van daar, aan den 
west6!·ijken uithoek der baai, zagen wij op hooge 
klippen eene groote holte, genaamd het Schclpcn
gal, of de J.llan Rut dell hoed, alwaar cene menigte 
ichelpen meer dall hOllderd voeten boven het water 
gevenden worden. hien gebruikt dezeLve hier om 
er kalk van te branden,. 

lJen zcventienden.. om tien uren, vertrokkcll wij 
van den Post, en trol~ken bij de Plaats van 1\1 U R

II A ~ de llartebecst .. rivicr over, vervolgens de 
kIdne lJra/;. - rivier, welke uit twee armen of be
ken bcfiaat,. cn kwarnen 11a vier uren rijdens op de 
Plaats van de w2duwe k E R B LAN S 91 alwaar wlj 
overnachtedc.n. Van aIle Plaatfen, welke ik tot llOg 

toe buhen her Kaapfche diftrikt gezien had, pronk
te niet ecne met zulke fchoone tuinen en vrucht
boomeD, voornamel.ijk van zurc ell zocte limoenen , 
cn dat van de grootfie en beste [vort die ik ooit 
gczie-a heb, ma~r het aanmel'keIijkfte is, dat deze 
tuinel1, walke uit kleigrond beftaan , langs de af. 
bellingeR der bergeR aangelegd zijn, zonder doer 
loopend water bevochtigd te kunnen worden; eeQ 

bewljs, dat men door kunst en vlijt van de lande .. 
~cn in Zuid - Afrika, onder welke. rangfcbikking 

d"" 
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tlezelve oak behooren, alles Dlag verwacbten, ell 
Jdch niet moet laten misleiden door valfche berigtell 
nopens de cllltllur dier landen, welke men maar al 
te dikwijls vall de I{apenaars ontvangt; gelijk men 
ook mij zelve, ten opzigte der tuinen en vrucht
boamen, heeft willen doen gelooven, dat dezelve op 
haog land of op het afhellcn der bergen niet met 
voordeel konden worden aangelegd, wijl geenerlci 
zulke vruchtdragende boomen aldaar wilden groeijen. 
De genocmde Plaats heeft ook wijngnnrden, cn is 
t-evens eene goede !{aren- en Veeplaars. In het ver. 
voIg rnijncl" reize ben ik meerdere Plaatlen gepas
feerd, behoorende aan kinderen en kinds -kincreren 
van gcmelde weduwe T E R B LAN s, welke ik allen 
als vlijtige indurlrieufe Landbouweren ell gulhartige 
vriendeJijke mcnfchen hcb leeren kennell, 

Den achttienden, des morgens vroeg, vervolgdcll 
wij ODze reize verder met voorfpan· osren van jllf~ 
vrOtlW T It It B LAN s, trokken over cenen hoogen 
berg, en kwamen, na anderhalf uur, op de Pla:tts 
v.an COR. N ELI S V AND E R. W A T T, Veld .. kor
net van het difirikt van de Plet·tenbercs .. baa;, die 
mij weder andere voorfpan- ~fen gaf, waarmede 
wij de reize voortzetteden tot RBderhalf uur voorby 
de groote Brall- rivier, welker mond wJj teR tijde 
der ebbe pasfeerden, en verder over eelleD hoogell 
en ftijlen berg, tot bij de Piaats van de weduwe 
R. 0 E L 0 11' s, alwaar mijne osren, die voorLlit gedre
yen waren, voorgcfpannen werden. Wij trokken 

K 3 als-
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