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11lstoen nog anderhalf nur vcrder voort, en kwamen 
op de Plaats van dell Veld .. komet z WAR T. Deze 
Plaats is rijkelijk van water voorzicn, en daardoor 

even gerchikt voor de cultuur, als om alJerlei mo .. 

lens aldaar opterigten; wij vertoefden hier een paar 

uren 0111 uittcrusten, en nadat ik van genoemden 

Veld - kornet weder verfche voorfpan .. osren gel\:regcn 
had, reden wij nog vier uren verder, tot op 's Lands 

Post in het Dude l"liqualantl, alwaar wij des avonds 
om l1egea llren aankwamcn, en eenige dagen ver .. 

toefden, zoo om '8 Lands Post en houtbosfchen 

te bezien en te onderzoeken, als ook om te wachten 

op eellen wagen, dien de Veld. kornet COR N ELI S 

17 AND E R W A T T 11cloofd had mij te zullen leenen 

tot de Plettenbergs .. baai, alwaar hU zeh'e bij mij 
wilde komen, om een togtje in het woeste Zitzi
l.amma te mnken, en tevens op de Bufre1s en Oli. 

fallten te jagen. 

Van de oostz~ide der groote Brnk - rivi er af tot 
de P lettenber gs - baai toe, worden de lnnderijen ge
rekend te behooren onder bet Outic Nlqun/afJo; 
een naam welke men zegt afkom fiig te zijn van eene 
IIottentotfche Natie, genaamd Niqua!i, die aldaat 
gewoond zoude bebben. Men verdeelt hetzelve in 

twee deelcn. Het gedeelte van de groote Brak - ri· 
'Vier tot de Qtlnga, zijnde de westelijke grensfchei ... 

ding van '8 Lands Post, noemt men 1/001' Otltle Nt
'iua/anti, en het gedeelte van de Kalmans ·rivier, 
zijnde de oostelijke grensfcheidini van '8 Gouverne-

men .. 
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mmts Post, voorbij de Plettenbergs- boni tot aan 
.de KeureboollJS -rivier, rekent men tOt het Achter 
(Jude Niqua/anrl. '5 Gouverr.ements Post 1igt tus
fchen beideB, midden in. 

Wanneer men eens de groote Br4k - rhler gepas
fcerd is, houdcl1 de goede wegen meerendeels op, of 
ten min fte heeft mea telkens op korte afLlanden, 
d111 eens hooge en -om!.rent oogenaakbnre bergen., 
dan eer:s diepe.en gevaadijke rivicrcn 1neJ: fiijle oevers. 
\Vij hadden van beide deze .ongemakkeu ]leden eene 
pl'ocve genomen ~ doordicn wij t\vee zulke bergen en 
verfcheidene dezer gevaarlijke l"ivierCll overgetrokkell 
waren. De eerne was clc l1rtik -rh'icr ~ welke niet 
dan bij haren mond ten tijde dCl" cbbe l{an ovcrge
trokken worden, en a}.slan nog dric tot vier voeten 
diep is, en -cenen grand met drijf,Zand heeft. Ver
volgcns een uur van de Plaats van z WAR. T, nnase 
bij die van BE R N H A R D gekomen zijnde, moestcn. 

wij wederom over twee niet mLider gev.aarlijke rivie
ten. De ..eerne wordt gelloemd de fnttc Elst, -of 
de Brug. Eigenlijk gefprokcn is dit gecne rivier, 
maar flechts e.ene klcine beek, welke, nit het hoo
gere gebergte afkomende, haren loop verder door 
andere b.ergen, beuvelen en fcbui116Ch aflaopende 
hoogten vervolgt. De vallcijen, tusfchen welke de 
beek doo:dlroomt, zijn groatendeels met zwarc pal
mietcn bewasfen. De palmiet is cen gewas, het
welk fomtijds dert en meer voeten haog, en drie 
tot zes duimen dik groeit, van eell lIard, taai, u it 

" 4- haar-
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haarachtige vcze'fcn bel1:aand hout. Zij groeit als 
riet, de ~ene digt aan de andere, waardoor dan 
de holten en valle\ien dusdanig bclem merd worden, 
flat het menigvuldige regeIl'¥1ater daar tusfCBell HaaK 
blijft, dezelve opvult en tot modderpoelen maakt, 

welke van jaar tot jaar hooger aangroeijen. Over 
cene dergelijke met palmiet begroeidc beek nu, dio 
wij bier overtrekken moesten, lagen \lor of vijf bal
ken los op den grond, waarover wedcrom losH~ 

plank en gelegen war.en, hetwelk dan eeDe brug ge
naamd wordt,) die, zoo goed ('If il!cht dezelve dau 

ook zij, gemaakt en ondcrhouden wordt door den 
bezitter van de Plaats, 11 ERN II A R D, zonder dClt 

hij, het zij door het Gouvernement, bet zij door 

de l'eizigers, e\!nige vcrgoeding hocgena:tmd bekomt.. 
Op mijne terugrcize viel er een van mijne rijl'aarden 
tot den kop ill deze beek, en werd met mocitc daar 
uit gehaald. 

De twt!ed~ bier zoogenaamde ri vier welke wij pas
feerden, en die de Lange of lPolvenori/t genaamd 
wordt, is even eell.' niet dan een beekje, dat doot 
valleijen tusfchen bergen en heuvel.en hen~n vloeit, 

almede bewasfen met zware dikke en groote palmie
ten, die dezelve misfthien ze.dert eeuwen verfiopt 
hebbell, zoodanig dat het water zich op fommige 
plaatfen in hoIten en gaten van meer dan vijftig voe
ten diepte beeft verzameld. De palmieten zijn bier 

zoo fierk en dik, dat men met zwaar geladelle bout
wagens ~ar o.ver pasfeett. Om het jaar of om de 

tWH 
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*wee jaren wOldt een nieuwe weg daar door heen 
gehakt, wanneer, namelijk, de oude te diep uitge
reden is, en dus te gevaarIijk wordt, want indien hij 
ouder is, en het zij wagen of vee er door heen zakt, 
zoo verzinkt a:l1es en is niet te redden. Eenige dagen 
v66r mijne aankomst op 's Lands Post; waren, een 
uur van dnar, op de Plaats van de weduwe URES, 

op deze wij2te zeven fiuks paarden en osiell in de 

Pa/miet, gclijk men het noemt, verzonken, a!s 
hebbellde een' nieuwen weg of zoogenaamde drift 
wjlJen beproeven, die nog matt even was gehakt 
geworden, om Daar de tegenoverliggende Veeweidcu 
te komen. 

Men kan deze patmiet - vaHeijen, hoewe1 niet dan 

met veel modte, fchooD, en tot kostclijke landerijen 
mal(en, wannecr men eenen behoorIijken val voor 
l1et water der rivier of beek vindell kan, en alsdan 
midden door het Pplm;t;t eene diepe floot met de 
noodige keer - of dwarsflooten trekt, waardoor het 
overvloedige water afloopen kan; vervolgens Heeke 
men in den zomertijd bet nirgedroogde Palmiel in 
den brand, en houdt daarmooe aan tOt de vallei 
van Pa/miet gezuiverd is, wauma men al verdet 
den Ionp der rivier of beek binnen eeire floot zoekt 
te honden. Men behoort zich door de moeijelijk .. 
l1eid van het werk niet te laten affchrikken, om zul~ 
ke valIeijen op te ruimell, dnar de kostelijke grond 'I 
die men bier door bekomt, den arbeid rljlu!Iijk ver... 
&oeden zal. 
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Verder pasfeerdcn wij dien dug, omtrent vijf 
kwartier uurs van den Post, de rivier, de Quaga 
genaamd, die uit de vel'ceniging van drie of vier 
kIeille heekjes ontflaar. Zij heeft daar waar mea 
2e pleeg over te tr.ekken zeer diepe en fiijle oevers , 
en is vol klippen. 

De Posthouder FEN D in het Duae Niqualan6 
is een brnaf man, die het land als Ondel'" officier 
gcdiend heeft. Bij was bij m ijnc aankomst aldaar 
niet te huis, en ov'cr Berg gctrokkcn om eene open
bare verkooping bU te \Vonen, dus ik hem eerst blj 
mijne terugreize hcb kunllen fprekeo p 

Den negentiendcn bezng ik cen gcdcc1te Win·8 Gou .. 
vemements houtbo~fchen, welke otlltrent cen kwar .. 
tier uurs van den Post hcgim:en, en langs den voet 
der noordelijke bcrgketcn tot de Plettenbtrg.s- oflai, 
en verder tot Zitzikamma in de Iengle voordloo. 
pen. Men vindt daarin gcelhout, ftinkhout, ijzer
bout tot timmcnycrk, voorts wngenffiakcrshout. 
nevens andere foorten van geril1gere waarde tot 
br.andhout. 

AIle de houtbosfcbcn van bet Gouvemement in 
bet Outle Niqualantl zijn vrij en opengef1:eld voor 
een ieder, om daarin op erne ordonnamie, waarbij 
gewoonlijk zes vrachten bewilIigd worden, naar ver
kiezing hOllt te mogen kappen. Hiervan is aIleen 
uitgezonderd, en federt ecnige jaren gefloten gellou
den, bet difirikt der bosfcben bij 's Gouvernements 
Post laDgs de bcr.gen, gelegeo tusfchen de Witte· 

ell 
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til Ktlimans - rivleren, ter let:gte van omtrcnt twee 
uren en ter hrcedte van een half uur. Dcze bos .. 
fchen heeft het Gouvernement aan ~kh gereftrvcerd 
tot eigcll gebruik op Zijl1 Post, zoo tot tim1l1er
wagenmakers - als ander werk· hout; thana echter 
zijn deze gereferveerde bosfchen zoo zeer llitgckapt, 
dat men daarin bezwaarlljk een groot en bckwaa11l 
fiuk bonwhout zonda vinden, of het moest in bij .. 
kans ontoegankelijke kloven of op hooge bergen 
fiann. Ook heeft het Gouvernement thans geene 
land - oe.conomie hoegenaamd meer op den Post, al. 
waar in vorige tijden veel Vee, nevens verfcheidene 
a.mbachtwinkeIs ondcrhouden werden. De Post
honder aldaar is derhalve thans gebed onn'lt, ter .. 

wijl zijne fundie bovcndien nog met eens daarin be>· 
fiaat om voor de goeda beheeriug der houtbo::,kr' .. n 

te zorgen; waartoe anders verrcheid~ne ~ic\len van 

's Lands we~e onderhouden dtenden te worden. 
Zijne geheele werkzaamheid bella at enkel da(lritl , om 
door de voorbij pasrcrende houtwagens zi:h 1"" fchrif .. 

telijl{e ordonnantien te doen vertoonen, en aanteeke. 
ning te houJcn hoe vele vrachten op zulk eene or
donnantie alrede gekapt en vervoerd zijn, ten einde 
het land den voor iedcre vracht bepaaldcn prijs vall 

~6ne gulden, rigtig bekomc, en niet meer vrachten 
gekapt en tot den verkoop vervoerd worden dan bij 
die ordonnantiell bewilligd zijl1. 

Met de ovcrigc Januedjcn mag de Posthouder voor 
zijue rekening doen wat hij vcrkiest, of waartoe hij 
zich in {'taat bevilldt. Over .. 
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Overweegt men, dat de, voor bet Gouvemement 
gereferveerde bosfchel1 de kosten niet waardig zijn, 
welke vereischt zouden worden om dezelve door 
nieuwe aanplantingen of door het uitroeijen van het 
onbruikbare bout en doornen, wederom in Haat 
te fiellen; en dat alsdan zelfs het GOllvernement 
geen voordeelig gebruik daarvan zoude kunnen ma· 
ken, wijl het ellkele tranfport, het zij llaar de Ple#
tenbergs- baai, hGt zij naar de Mosftl- baa;, meer 
zoude kosten als waa.rvoor hetzelve, reeds volkomen 
bewerkt hout van de ingezetenen aan de voorfchreve 
Baaijen koopen kan; zoo zal men gereede1ijk toefiem
men, dat de Posthouder hier ter plaatfe zeer gemak
kelijk gcmist, en zijne tegenwoordige functie t~\Ycns 
zoude kunnea. waargenamell wordell door: een' der 
'8 Lands Bosthol1ders in de PJettenocrgs • baa; , of 
aan de Zoetemelks -'Vallei; terwlil voorts ook de 
a&nteekening der vrachten hout t het zij te Zwellen., 
dam, het zij onder de 1lot.lentot.J - Ho.lland[cf..e 
Kloof, geregiRreerd zoude kunnen worden. 

Om wederom op de gereft!rveerde bosfcbfn terug 
te komen, zoo zijn dezelve aHeen van nut VOOl" pa11-
ticulieren, welke in fiaat zijn het grootfte gedeeltc 
van het hout hetwc1k zij kappcll, op de plaats zetve 
te verwerken, en hetzel ve alsdan tot zoodanige hoo
ge prijzen te verkoopen, dat daardoor de tranfport
kosten vergoed worden. gelijk zulks het geval kan 
zijn bij wagenmakers, kabillctwerkers ellZ. De bos
fchen aan de overzijde der Kaimaltf- rivier tot de 

Plcl-
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Plettenbergs - bani toe, zijn, weI is waar aanzten· 

Hjker, en hebbcn nog veel bruikbaar timmcrhout, 

tlall, dalremegen verliezen dezeIv6 hunne waarde 

daardoor, dat de wegen en rivieren daar omfireel{s 
btzwanrlijk le pasferen zijn, of de Regering zOl1d~ 
cindclijk cellS 11l0eten goedvinden, de Plettenbergs. 
ell lVo.'./el-brtaije1'J tot den kusthandel vrij en open 
te itlr!llcn. 

Den twintigf1:en cn een en twintigl1:en befiecdde itt. 
om tie vcrdere houtbosfchen, landerijen en grenzeu 
van het diUrikt tc bezien, dat aan hct Gouve.rne .. 
ment t{)Cbehoort, en door hetzel ve nan <kn Beer 
v A N Il 0 G END 0 R.l' en aan mij, voIgens belof:t:, 

ten beh-oeve vall onze geproje'a:e~rde llieuwe Kolo .. 
llien, zoude wordcn afgeftaall. Deze land(lrcl:!k is 
bcl1oten, ten westen tusfchen de zoogcnaamde llit .. 
Ie F012teiu en de Quaga, 'Wam mede zich tleze1ve 
vcreenigt, en ten oosten tllsfehen de Kab,1tlllt

rivie." b£dragell'de de lcngte omtrent twce ell ceu. 
k wartier nurse DerzeIvcr grenspalen tCll noonlea 

zijn de hooge bergketen, en ten 2uid(!11 de ZCC; llus 
(!~t men de breedte omtrent een en cen kwartier 
llurs kan rckenen-, dat gcvo]gelijIt de gehecte uitge

fircktheid te zamen olUtrent d1:ie vierkalltc uten be
dragen mag, en ann die van dl'ie ordinaire Bocreli
Plao/fen mag gcIijk gef1:eld worden. In dit ditlrikt 
bevindt zich ecne gocde Pafl'rt/ul-plants, behooreo
de aan KAREL POE:t., als mede nog cene halve 
Plaats aan de zeekust, van v R. ll' welke voor oeze 

mede 
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mede tot '5 Gouvemements landen beeft be
boort. 

Het Yo(/r Oude Niqualanrl behoort gedeeltelijk 
onder de koude zure, en gedeclteIijk onder de ge
lDeleerde hnden. De grond befiaaat meest uit klei 
en zwarce aarde, en aan de zcekust uit zandianden. 
lIet gcdceltc van de JJrak .. rivier tot de Quaga, 
aan de grenzen van '5 Gouvernements Post, is met 
heuvelcn ell valleijen doodheden, ell hceft fchoone 
vlakten, graan - en wcilanden. De Gouvernements 
Post beHaat 11leercndeels nit eene groote fchoone 
,·lal<te. Naardicl1 het gehecle jaar door veel regen 
in het Dude Niqttalantl vaIt, zoo vindt men avera! 
r~kdijk. water, l1etwelk uit het gebergte komenrle, 
:t~ch outlast in rivierell en beken, welke gefchikt· 

zijn om allcrld molens te doen werken. Het eerst
geruelde gedeeJre van het Oude NiquaJand, van de 
Broole Brak-rivier tot de fJpflga, is omtrent zes 
uren lang., en, door elkanderen gerekend van den 
voet der I100rdelijke bergketen tot de zeekust;" bijna 
drie of vier urel1 breed. 

\Vanneer eens de meni~uldige valleijen, welke 
thans voor een groot gedeelte met palmiet begl'oeit 
ziju, bewerkt, en een gedcclte van de beste lande
rijen met klaver, luzerne en andere goede voedex .. 
kruiden voor het vee zunen bebouwd zijll, als dan 
zullen deze thans weil1ig. geachte en in geringe waar
de fiaande landerijen, gelijk die van's Gouverne
ments PoSt, vee} granen, fijne blom, peulvruch .. 

ten, 
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ten, hennep, vlas, katoen, wol, tabak, boter ~ 
hout en flagtvee kunnen leveren, voornamelijk wan
tlecr provifioneet twee of drie dorpen aldaar gellichu 
en goede paftrdefokkcrijen aangelcgd worden; naardien 
nu deze landfircek mecrendecls uit goed bouwland 
en vette aarde befta-at, die, geed bebouwd zijnde, 
eene warmere gefi:eldheid aannemen zal, en terwijl 
er ouk zelden of o-oit gebrek aan regcnwatcr is, zoo 
zal men in dezc vooronderficlling de produkten ~ 
welke jaarlijks tot den uitvrer naar de ... M osftl- baa; 
zullen kunnen geleverd worden, naar evenredigheid. 
der voorgaande bcrcl;:cningen, ten m-inftc kunncll 
begrooten op tweemaal hondcrd duizend rijksdaalw 

dcrs, aIs: 
1. Voor 2.0000 vaten fijne Blom en 

Peulvruchten, tegen 5 rijksdaal .. 

ders, lllaakt •• 100000 Rijksd. 
s. Voor 500000-fa I-Iennep en VIas, 

tegen 3 of 4 fiuivers, maakt. 40000 --

S. Voor 200000 Bj Tabak, tegen 

3 of 4 fiui vers, maakt •• 16'000 --... 

4. Voor rooooo fa Wol, tegen uS 
fiuivers, maakr •• 3!l000 -

5. Voor 30000 fa Boter, tegen 8 
fiuivers, maakt • 5000 " 

,_ Voor 1000 vaten gezouten 
Vleesch, tegen 7 of 8 Rljksd., 
maakt • 7000-

Te zamen 200000 Rijksd. 
Dell 
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Den twee en twintigll:cn, naardien den vorigeR 
dag de wagen van COR N ELI S VA N DE R W AT T 

gearriveerd, en met de noodigfte gocderen, welke 

ik tot de Plr:ttenhl:rgs-baai wilde medenemen, ge

pakt was J zoo zond ik mijnc osft!n,. die zeer afge. 

vallen waren, en voornamelijk door de koude en de 
menigvuldige regens in het Ottdl: Niqttalantl, en 
door des naehts in de open lucht te fiaan, veel ge
ledcn hadden, nevenS twee rijpaarden, terug op de 

Plaats van den Heer A 13 U It naar de 1I1osfel .. haai , 

latende mijne koets nevens cen rijpaard op 's Lands 
Post naar mijl1e terugkamst wachten, aIzao ik van 
VOOl'nemen was ondcrtusfcben nog een gefpan os
fen VOOl" de terugrcize tc koopen. Wij reden van 
'$ Lands Post '8 morgcns vroeg re paal'd, in gezel .. 
fchap van zckeren DANIEL NARRE, inwoner 
van Zwcllcndam, dien ik alreede op de reize aan 

Du;vetthoeks - ri'Yier had ontmoet, en die mij be

loofd had op 's Lands Post bij ons te zullen ko

men en ons te zullen verzellen tot de Plettenhcrgs
"flai, alwaar hij aan de oostzijde van de K6ure
/looms - rivier eene Plaats had, zijnde de laatfie eD 
dus het naast grenzende aan bet Woeste - of Yoor .. 

Zitzikamma. Ik zo.nd den wagen van CORNELIS 

VAN DEll WATT, met eeu mijner Kolonisten en 

den Hottentot die mijne koets reed, op den weg 
over de Kaimans - rtYier vooruit; en wijl ik 
wensabte de aanzienlijkfie bosfcben naauwkeuriger 

~ bezien, zoo geleidde ons WI A R. a. t over een hout..., 
pad, 
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pnd, gemaakt door Zekel"en j 0 u:n E n. T, wiens hut 
wij pasreerden, omtrent twee uren over bergen en 
kloven, door de Zwarte - rivier tot de Kaimam
rivi~r, alwaar wij eenen langen filjlen en ltlippigen 
berg af, en aan de overzijde wederom te voet 01' 
moeHen kliInmen, de paarden =tan de hand leidende. 
De ri vier is, hoewel niet diep, echter vol klippen 

en Iosfe groote fteenen. Wij pasfeerden aan de over. 
zijete van de Kaimans - rivier nog eenige woud
IlL-oomen, aIs de ZUver - of Wittt. ril'ier, en de 
zoogenaamde Trek. in tie Kau, (eene Hottentot
iche benaming) door welke ulgemeen de wegen t 

over groote fiijle kli ppige bergen op - en afgaan, en. 
reden voorbij eenige hutten van houtkappers, fieeds 
door of Jangs de groote bosfchen heen trekkende, 
tot op eene nieuw aangelegde Plaats van HER T Z , 

~ijnde dezelve zeven nren gaans van's Lands Post. 
Bier kwam de wagen na een nor vertoevens by 
OIlS, welke vervolgens wederom vooruit reed, en 
na twee uren aankwam op de Plaats van VAIJ, 

waar hij bleef overnachten. lk zelve reed te paar-d 
DOg verder, voorbij deze Plaats, eerst door de Die
p - r;vier, en trok vervolgens de Z'Warte· rivier 
over met eene fcbuit blj de Plants van W IJ HER 8 • 

fchoonzoon van de Weduwe TERBLANS, alwaar wij 
overmrchteden. De Plaats, omtrent elf uren gaans 
van '8 Gonvemements Post at getegen, neeft ruime 
gebouwen, fcho0I1e tuinen met vruchtboomen,. 

wijll- en korenbouw, en eenen door kunst en vIijt 
L am-
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aangetcgdell v-Uver om den tuill to bevochtigcu; ('01 ... 
heeft dezdve goeda gelcgcnhaid VOOl! pa~l'den:t fum! ... 
vee en fehapen. 

Den uric en twintrgffen, des morgens om l1egen 
uren , 'ft\T3itll de' wagen aa1:1 , welke ik wedcrom vooruit 
zond.. 'Vij volgde~l te panrd, en pasfeerden, een 
halF Bur van de Plaats, d~ rivi0F, de Ruigt 8" '1oUe; 
gcnaatnd, welke diep en gevaa-tJljk tc p!lsfcren is, 
als zij!lde vol groete en losfe fiecDCn, die l11en 
wcgens de dollkel'e ld.cur des waters niet zien kall, 

-wanrdoor de pa~ll·den veeHil misfiappcn, en als 
Gfu1- in de ri vier vaUeD ~ waardoor de rijder in groot 
gevaar komt. ECll uul." verder ltwaulcn wij op 
de Plants vall de Weduwe v O'R :t 0, waar zekere 

R ERN' H A R D, clie aaar den molen dezer Plaats eenig 
kOJcn gebragt had, met ons ghlg om 011S den weg 
te w~lzen llaar de rivier '!Caucamma. Deze weg is 
de flcehtfre dien ik op de geb\!el'! r-eize ontmoet heb, 
loopend6' gedurig langs de klippige llfhelling van 
bergen, door zwara klcimodder, waal'door wij de 
panl:'<icn meer dan een half uur "Ier aatl de hand 
moefren leiden, en gedurig gevaar liepen, dat 

dezelve ill den modder, waar zij i!lt&onken, zOGw 

den blijven vast zitten. Eindelijk, na verloop van 

BCli UUf, kwamen wij aan de rivier. BE R N H A R n 
ging diemeteen paard van DANIEL nfAltRR over .. 
2·wemmell naai'" de Plants van PIETER.. TER..BLANS,. 

~oon van de voornoemde Weduwe, die ODS door 
zijnclJ zoon met &en fchuit liet overbrengen, terwijl 

da 
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de paarden moefien ovcrzwemmen. Na een balf 
uur rijdens kwamen wij op de Plaats, waar wij over
nachteden; de wagen Kwam twee uren na ons ook 

gelukkig door de rivler, naardien het water een wei .. 

nig gczakt was, boewcl bet DOg over de ladders ging. 

De rivier is niet breed, de firoom is ecbtcr zeer 
fnel, voornamelijk in den regent~id. Deze Plaats 
is oak eene goede Vee - en Korenploots, beeft rui .. 

me tuinen, woouhuis en fiallingen. P. TERBLANS ~ 

nevens zijne familIe zijn vriendelijke gulhaltige men .. 
fchen; hij en zijn oudile zoon zijn groote jagers ~ 

en Iiefhebbers van de jagt op bufiels en olifanten ~ 

welke diercn dikwijls door de bergen en bosfchen 

tot digt bij zijne Plaats komen. Zijn zoon beloofde 

lnij mede van de jagtpartij te wi11en z~in, van welke 

ik in het Woeste Zitzikamma eene proef wilde ne .. 
mcn; de vader leende n)ij te dien einde een goed en 

tot dcze jagt bekwaam paard, terwijl ik het llJijne, 

hctwelk venno~id ell zwak was geworden, biJ hem 

liet fiaan. 
Den vier en twintignen, tegen twaa:lf uren reden 

wij, onder bet geleide van zijnen zoon, naar de 
rivier, genaamd de Neisna of de Kncisnll, welke 
wij omtrent drie uren van derzelver mond, echter 

niet dan met de ebbe, konden pasferen, en kwamel1 
tegcn twee uren aldaar aan. Daar echter de rivier 

breed, en wegens eenige zich daarin bevindende ga
ten, ook zeUs by lang water, gevaarlijk te pasferen 

is, zoo plaatfien wij ons op wagens, met bout ge-

L.!l. ~ 
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larlcll, hetwclk voor het GOl1vernemcnt aan de PIe:. 
lenbcrgs. /;(Ja; moest gelevc.!rd worden, rn kwamen 
er nIdus gelukkig over .. vVij licten ter linkcrhand eeno 
Plaats liggen van JAN 'l'ERBLAN3~ waar ik bij 
mijne terugkomst des nachts rnijn verb1ijfpJaa~s hieId, 
en kwamen omtrcnt dric urcn verder tot eene P!aats 
ann dell mond van de Neisna, toebehoord heb
bende nan den oudfi:cn zoon van voornoemde We
duwe T E R B LA N s. Deze Plnats was het jaar te 

vorCll dom· de Kaffers en door eelle bel1de Hotten
totten, die bet eost~lijk gedeelte der Kolonie ver
woest badden, afgebrand gewordB111 dczclve was 
tot dien tijd toe eene van de fcboonfien geweest onder 
de zoogenilamde Overbergfche Plaatfen, voorzicn 
met fchooue ruime woonhuizen, f1:allingen en groo
te, met limoen - en andere kostelijl~e vluchtboomen 
en groenten beplante tuinen, die ook nog redeJljk 
weI in arde waren, terwijl dlt limoenboomen vel 
vruchtcn hongeD. \Vij overnachtteu hier in een ten 
deele overgcbleven korenhuisje. Ook was deze 
Plaats eene goede Korea - en Veeplaats geweest .. 
I-Iare Jigging is de fchoonfie die men zich verbcel
den ka:n.. De mond van de J.V&isnll VOlmt aldaar 
"~ne waterkom van bijkalls dl·ie kwanier Burs middel
ljn, welke zeer vischrijk is, en bekwaam om hOB

derden van fchepen veilige legplaatfen ~ aan eilanden 
die men daatin vindt , te verfchaffen ,gelijk dezelve ook 
ge[chikt zoude zija om er fcheepswerven en won in .. 
iCU bij aall te legien. D. oever is thans nloerasfig, 

dock 
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doch de grond is goed en zoude tot wei - en hooi

landen kunnen dienen. De gcheele konl is door 

kleine bergen en bosfchen gelijlc een amphitheater 
befloten, betwelk een bekoorlijk gezigt oplevert. 
Aan de Kflopjlll.d heeft men mij zoo vele verhalen 
gedaan van deze Plaats, en van derzelver goede ge-
legenheld tot eeoe bekwame haven, welke de Neisna 
zoude formeren , dat ik zeer verlangde om den 
mond der rivier te zien, en te onderzoeken of ell 

in hoe verre dezelve tot de fcheepvaart belnvaam 
zoude zijn, hetwelk ik dan ook bij mijlle terl1gkomst 
van de Plettenbergs-b&ai, zoo veel mogelijk deed. 
Ik reed te dien einde op een hoogen berg naast aan 
den mond, en zag van daal", dat de zeekust ver .. 

fcheidene uren verre uit eene hooge klippige berg. 
lu~ten hefiaat, ZiCR uitfirekkende west ten oosten, 
meest in eene regte lijn. Om trent in het midden 
dezer bergketen outlast zieb de Ne;sna in zee, door 
klippen., die bijna loodloegt als een maur, tot eene 
aanmerkelijke hoogre, (J.laal' gisHllg weI o.ver de vijf 

gf zeven honderd voeten,) zieh verheffcn, terwijl 

de beide m uren van rotfen weI vier honderd vocten 

van elkanderen af fiaan. De mond der Nef.)na zal 
vljf en twintig tot dertig voeten diepte hebben, en de 

kom tot naastbij eenige eilanden dertig tot vij~ 

rig voeten!) geUjk lieden., die aldaar met fchuitcn 
gevischt hebbcn, mlj vergeJ,erdelt. Indica men zich 
vergenoegen wilde de zaak niet verder te ond~rzoe· 

ken, zOl.lde men. zieh ligteUjk met de KapcRna.rs., 
L S die 
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dic de Nelsna gczicn hebben, kunnell vergisfcl1, en 
aordcclcn dat hier d.e fchoonfie gelegcllhcid tot eene 
imponante haven zoude te vinden zijn. l\1en zal 
echtcr van oordeel vel·anderen, wanneer men de 
zwarighcden behoorlijk zal ovcrwogen hebben die ik 
hier zitl aanllippen. 

Voorcerst formeert dc zeekust, welke, gclijlc b~ 
ven gezcgd is, uit cenc klippige bcrgkcten befi:aat ~ 
erne uitHckende kaap zonder ccnige baai of recde, 
waar men op eenen zekcrcll affiand veilig zoude 
kUDllCll ankeren; en ten tweede is de mond der 
Ncisnn, tot meer dan een 1,wartier UUTS vcr in zec, 
vol klippen, gedceitelijk boven en onder water, 

lloezeer ook het midden van den mond, ter breedte 
van tachtig tot honderd twintig voeten, er vrij van 
moge wezcn. Het komt mij dus voor, dat geen 
fchipper het zoude durven ondernemen om daar in te 
:zeilt!l1, cn de kOlD zelve zlli derhalve, naar mijn 
oordccl, al1ecllUjk gefchikt zijn om timmerwerven 
nan te teggcn voor den bouw vall groote en kleine 
vaartuigcn tot de k\lSt - en zeevaart, die, llit den 
mond derzelve, bij fiil weder, op bunnen ballast 
door floepell gehoegfeerd kunnen worden, om naar 
de naastgclegene baaijen, ais de P!ettenlicrgs haaJ 

of de M osjelbaai, te vnren en goederen te laden, 
terwijI men de mecste IDltcrialell van hOlltwerk en 
takclagie tot den fchcepsbol1w aldnar, met wagens 
van de Plctt~llbtr{J.r-Da(Ji zoudc kunnen bekomen, 
ook zoudell dezelve in de nabij gclegene dillrikten. 

in 
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in genoegzame hoevcelhcid gcwonucn en toebJ:!l'cid 
kunnen worden. 

Den vijf en twintigf1:ell v~rtrokken wij vroegtijdig 
van deze afgebrande Plaats, en arriveerden des mid

dags op des Gouvernements Post in de Plettenoergs
baal, bij den Posthouder HE E DIN Go, ahvaar ik: 
ecaige dagen vertoefde. De weg van de Neisnll 
tot de baai, omtrent zes uren ver, is redcl~lk goed. 
ell gaat meerendeels door of langs de groote bos .. 
fchen. Een paar uren van de Neisna pasfeert meR 
CCll kwartier uurs ver eenen modderachtigell weg, de 
Poorl genaamd, loopende door de bosfchen. De Kaflers 
bebben aldaar bij hunne rooverijen drle iagezerenen 
van de baai vermoord. Aan bet einde der bnai, :11-
\Vaar zich de KeureoQoms - rivier ontlast, fiaat het 
Gouvernements - huis, zljnde de woning voor dell 

llostbouder, welke fchooD en ruim is, goede flal.,. 

lingen en tuinen heeft. De Inndingplaats is omtrent 
een kwartier nurs van daar gelegen; men vindt daar 
woningen welke tot kafernen befl:emd en gefchikt 
zljn; verdet naan aldaar nog de mureu V3n een 
groot houtmagazijn, waarvan bet dak geheel inge-

11ort, en bet gebouw zelve tot zijne beUemming 
onbruikbaar geworden is; echter zoude het tot '\VO

ningen of fialIingen geapproprieerd kunnen worden_ 
De baai is rijkelijlc van goed water voorzien. 

Den zes cn twintigften befteedde ik gedceltelijkl 
om de ommelanden rondom de baai te gaan zien .. 

Des middags kwamen eenige ingezetencn bij ons. 
L 4 welk.o 
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welke ik had laren verzoeken om eene jagtpartij met 
mij te maken in het Woeste Zitzikamma. 

Den zeven en twintigfien reden wij vroegtijdig te 
paarti van den Post, en na met de ebbe de rivieren de 
lYitle Drift en de KCflreboom - of KeeroflZ - rivier 

gepasfccrd te hcbben, welke toeD nog ruim vier voe .. 
ten cliep waren, kwamen wg ann de overzijde der 
Kcure/;oo.m op de Plaat~ van DAN I E L :M: A R R t , 
ofbijzijn' fchoonzoon REINIER VAN ROOIJEN, 

alwaar wij des nachts bleven, zijnlit twee en eeu 
half uur vall de Ple/teI1bergs. haoi-. 

Den acht en twintigUen, een panr uren v60r den, 
dng, reed ik i.n gczeli(;:ilap van den Veld - kornet 

coaNELlS VAN DER WATT, DANIEL 

MAR R E, deszelf-s zoon en fchoonzoon v A N 

ROO IJ EN en S T E P nAN US T ERn LAN S, ne
vens drie 11ottentotten, op de buffels- en ollfants
jagt. W.ij pasfeerden te dien einde eenige bergen 
en rivieren, en kwarnen met den dog, twee groote 

uren van ele- Plaats, aan een groo~ boscb, aJwaar 
de honden fen troep buffels opjaagden en een kalf 
van dit diercm .. geflacht vongen. Wij vervoIgden 

deze buffels eeni-ge urel1 ver door de wilde bosfchen 
zonder pad of weg, tot bij eeHe groote rivicr of 
\voudfiroo.m, alwaar het ge2elfchap oorreelde dat 
wij de paar.den terug zendeH, en venIer te voet znu
oen moeten gaan. Daar itt echter van eene rivier 
bad hooren fpreken, welke men de Groote rivler 
Iloemde, en wier mond DOi zes uren \terder zOl'lde 

zijo, 
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lijn, zoo perfuadeerde itt het gezclfcbap den weg te 
panni door de wildcrnis, zoo Dlogelijk tot aan den 
mond dezer rivier, tc maken. \Vij trokken dan ge. 
durig door de bosfchen en wildernisfell op het fpoor 
der buffels voort, tot's namiddags om drie uren, 
toen wij op eene vlakte kwamen, hcbbende een uur 
ten zuiden het gezigt der zee, en omtrent twee uren 
ten noorden de groote bergketen voor ons. Deze 
vlakte, welke zieh naar lo.et oosten uitbreidt, for
mecrt eeoe engte OF fierke pas, vier of vijf honderd 

fchreden breed, en zoo wel naar de zeekust als naar 
de groote bergketen vol fpelonken en kloven vall 
Icne ongemeene diepte, die met bosfchen bewasfen 
zijn, waardoor het wild gedierte zel ve Diet dan be
zwaadijk kall heen dringen. Dieper in deze bos .. 
fchen waren velc buffels, wij hadden moeite om de 
honden terug te houden. Aan de overzijde van eenige 
fpelonken, naar de bergketen tee, kwam een olifant 
tot op een kwartier u urs affiand naar ons toe; de 
Jagers wilden daarop afgaan; wijl zij echter eenen 
omwcg van drie of vier uren haddcn moeten maken, 
zoo verkoos ik regtuit naar den mond del" zooge
naamde Groote rivier te trekken, waarvan w~j toen 
nog meer dan vier uren af waren, dus wij, fieed's 
door wildernisfen en bosfchen trcl{kcllde, niet dan 

blj donkeren nacht eindc1ijk aldaar aankwamen, en 
genoodzaakt waren onder het geboomte ons nacht
verblijf te honden, terwijl wij tOt Ollze veiligheid 
den ganfchell nacht door groote VW'cn onderhielden. 

L 5 Den 
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Den negen en twintigRen, toen bet dag geworden 
\V!lS, bemerkten wij ecrst dat wij in eene fchol)ne 
vallei gecampeerd waren, welke naast den mond der 
rivier gelegen en omtrcllt drie kwartier uurs lang is-. 
1k reed met C. VAN DEB. WATT een eindwegsde 
rivicr in, langs den oever heen, om naast den mond bij 
de duinen te komen, die wij overklommen, en aldus 
werkelijk langs het zeeftrand tot bij den mond kwa
men. Bet was juist laag water; de firoom lYas 
echter nog over de zes voeten diep, doch niet bree
der dan omtrent tachtig of honderd voeteD. Gaarna 
had ik daarover heen willcn trekkeD, om van den 
oostelijken hoogen oever bet land te befchouwen, 

betwelk mij toefcheen achter hetzelve eene ruima 
vlakte te formeren; doch wij konden niet door het 
water komen, wiji wij gecnc paarden bij OilS had
den. Den mond der rivier, die thans meercndeels 
door zand verftopt is, heeft anders mcer dan v.ier 
bonderd fchreden brccdte. Het gchee1e zcc(l:ralld, 
zoo vcr het ~ezigt ten oosten cn westen rijkt, be .. 
fiaat uit zandgrond, en is waarfchijlllijk gerchikt 
om veilig te kunnen ankercn; de branding fchecn 
niet fierk te zijn. Dcze rivier, gelijk meest aile de 
andere welke zich in de zuidoost- kust ontlasten, 
wordt van tijd tot tijd door zan({ verfiopt, tot dat 
bet water, tot eene hoogte van dcrtig tot vijftig voe
ten aanwasfende, zich met geweld ecn~ opening of 
Dieuwen mond maakt. Binnen l13ren mond zal de 
Groote riYier veertig of zestig voetell diepte heh-

ben, 
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ben, en meer dan drie of vier honderd fchrcdcm 
breed zijn. Waarfchijnlijk zaI men den mond kun .. 
nen uitdiepen , en langs Urand eenige kribben kunllCn 
leggen, waardoor de rivier bekwanm zal worden om 
fchcpen van honderd tot honderd vijftig lasten te ont
vallgen, die in zulk een geval aldaar eene veiIigcre 
haven zullen vinden, dan in aIle de baaijen der zuid· 
oost - kust. Doch dit vereiscbt een naauwkeuriger 
ollderzoek van deskundigen, ell verdient, wegens 
bet belang der zaak, ten vollen de aandacht van 
het Gouvernement. 

De rivier heeft fchoone vallcljen, en bet geheele 
thans woeste dHlrikt van bet zoogenaamde Zitzi
kammo, bet welk v\lf en twintig of dertig uren 
lang is, zal wnarfch.ijnIUIc vele fchoone vlakrcn en 
landerijcn hebben, welke a11erlei produkten zouden 
kunnen opleveren, yoorn:J.mel~ik katoen, hcn!1cp, 
vIas, wol enz., terwiji er tevens een overvloed van. 
goed timluerhout uit zoude kUllIlen getrokken wor
den. 

Nadlt ik van den mond der rivier terug gekomclt 
was, reden wij de vallei door daar wij den nacht 
gecampeerd hadden. Wij ontmoettel1 overa! verfcbe 
fporen van olifanten, en trokken over eeneD hoo
gen berg en door zware bosfchen, tot des namid
dags toe, wanneer een troep van dertig of veertig 
buffc1s, geene honderd pasfen van ons af door de 

bonden opgejaagd t ODS voorbij filclden. \Vij fchoe 
t:n er twee van, welke de honden vasthielden; de 

hui-
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huiden ell het beste vleesch werd op draag - osren ge. 
pakt, waarop de Hottentotten hadden gereden, ell 

wij vervolgden alstoen on zen weg gedurig door de 

bosfchen om een gedeelte van ons gezelrchap op te 

zoeken lIet welk verdwaald was, tot dat wij des 
Jlamiddags op eene opene vlakte ons weder bij elkan
deren bevonden. Wij hadden den geheeIen morgen, 
zelfs in de vallei waar wij gekampeerd hadden, gee
ne vijf honderd fchretIen van ODze vUlen, de ver
fche fpOl"en en den mest van oIifaDten gezien, elt 
verwachteden ieoer oogen blik er eenigen te zuBen 
ontmoeten, het welk ten uirerfie gevaarlijk had 
kunnen zijn, aangezien wij geaoodzaakt waren met 

onze paarden in de naauwe paden te blijven, die 
zich de olifanten en buifeIs in de wilde bosfchen 
banen, en waar men noeh regts noch links door de 
fchier olldoordringbare ruigte en geboomtc kan uit· 
wijken. Doch bet fche6n dat de olifanten, door de 
menigvuldige honden die wij bij ons hadden, eLl 
door het geraas der paardeR verichrikt geworden, 
gcvlugt waren. \Vij zagell ook vele fporen van 
djgers en wilde varkens, zORder echter een eenig.e 

dcrzelve te ontmoeteR. 
Wij raadpleegden onder elk.andcren of wij DOg een 

of twee dageo in de wildernis bIijven wilden, om, 
zoo mogelijk, een' oUfant te fch.ieten., waarin ik. 
veel genoegen zOl.Ide gevonden bebbcn.; doch onzen 
voorraad naziende, bevonden wij gebrek aan brood, 
zout en 110g andere noodwendigheden, en de proef 

welke 
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.... 'elke wij namen om het buffel .. vleesch aan braad. 
fpitjes, uit houten takken gemaakt, aan het VUlll 

gaur te maken, viel niet naar genoegen uit; wij wa~ 

ren derhalve genoodzaakt zonder verder verwijl op 
te breken, en regtuit den naasten weg naur de 
Plaats van REI N IE R V A N ROO IJ E N te zoeken lJ 

waar wij des avonds aankwamen. Op drie uren af. 
Rands van deze Plaats waren wij eene fchoone vlak
te gepasfeerd, alwaar zkh ons een ruim gezlgt ver. 
toonde over het zeeftrand van het geheele Woeste 
Zitzi1r.8mma, op eene lengte van vijftien of twimig 
\Iren, tot de bergen toe welke den uithoek van het 
Bc'Woonde Zitzikamma uitmaken, en de Grena .. 
diers - kaap genaamd wordt. Men kOll ook duide. 
lijk bemerkcn de inhammen door de mondell van 
ririe of vier groote rivieren veroorzaal~t, welke IIet 
lPoeste Zitzikamma moeteD doorllroomen; het 
f.hand fcheeD oostwaarts overal uit zandgrond te be
fraan , en een goeden ankcrgrond te beloveD. De 
Plaats van R. v A N ROO IJ.E N beeft goede valleijen 
tIl korenlanden, en is tevens eel1e goede reep/aats, 
waru·toe nog eene legplaars voor bet Ve~ behoort, 
twee uren van daar. 

Den dertigften des morgens repasfeerden wlj de 
XeurebDoms - rivier en de lPille Drift, bij laag 
water, en kwamen 's middags op den Post in de 
Plcttenbergs- baai terug. 

Den een en dertigften reed ik, in gezelfchap van 
den nefr HE K DIN G om den Robbenherg te zien, 

l1it~ 
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Uitmakcnde de Zuidwest .. kaap van de baai, nevellS 

de verdere omfircken cn landerijen, welke aan bet 

Gouvernement tocbehooren, en ten behoeve der 
nieuwe kolonifaticn ZOUdCll kunnen afgegevetl wor
den. Dcze landerijen firekken zich uit ill de Iengtc 

van den Robbenberg tot de bosfchen, omtrent twee 

cn een half uur, en in de breedte van de zeekust 
tot de P;/antj .. rivier omtrent een half uur; aan de 
ri vier ligt niet ver van de zeekust de Plaats vaIl 
BOO 0 A, en verder op naar de bosfchen vindt men 
ecnige Ideine erven, waarop meest houtkappers wo
nen. Verder behooren tot's Gouvernements Post 
nog veJe andere landerijen langs de wegen naar de 
Neisno en de Witte Drift, aan welke laadl:e te
vens, waar dezelvc zicb nIet de l{eureboom veree .. 

nigt, eene Plaats is gelegen van ~ lET E It V A N 

It 0 0 IJ EN. Behalve deze bevinden zich in het di

ftrlkt van de P lettenber gs - halli, naar den kant der 

noordelijke bergen, nog verfcheiden goede Plaatfen , 
welke rijkelijk van water voorzien, en gerchikt zijn 
om er Iwren - en zaagmolens op te rigtcn; terwljl 
verder langs de bosfchen nog mecr woningen en hut

ten gevondcn worden, bewoond door buisgezillnen 
welke zich met houtkappen generen. 

De Plettenhergs .. baal is veeI ruimer dan de 

MOlfil .. bao; , en heeft goeden ankergrond omtrcnt een 

kwartier nurs van de landingplaats. Men zal er met 
minder moeiten en kosten dan aan de Mosfol-baal 
een hoofd ill zee kunnen maken, waar achter de fcbe-

pen 
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pen het ge1rcele jaar door veilig zunen kl'lnnen lig. 
gen , alzoo niet ver van de landingpla.a:ts en den 
m,ol1d der Pilang- rivicr eenige klippen en z3ndban
ken, van af£land tot afftand, meer dan een kW8t"tier 
uurs ver ill zee uitloopcll, juist in de rigdng waarin 
Z'UlTi een hoofd behoorde gelegd te worden. 

In bet difuikt der Plettenbcrg-s - baa;, ill de teng
tc van 0lntrent z€ven Ul!en, tllsfc.hen de Ne/sna en 
de Keure!;oo1i2s - rivicr, en in de breedte van 0111:

trent vier U1"(.1'1, tusfchctl de noordelijke bergen ell 

de zee, zoude men drie of vier Dorpen kunnen 'ltan
bouwen: als het ceDe aan den mond van de NeisnCl, 
het twccde 1Ul1hY5 de Pi[ang - riYier, aan de Plaats 
van Boa J.) A, het Gcrde langs de '?flU })rifl, en 
I1ct vicrde O\Tel' de ]{curcvoom. Aan- de baaJ. beooOf'oe 
den alsdau ruime ea- met Europifche koopgoederen 
weI voorziene maga-zijnen aangelegd te worden, on .. 
de landbouwcrs met d~ noodwendigbeden te voor
zien, ell' de pJ!oduk1!en te kunuen koopen en bergen 
,\i~ nit tlit di!1:rikt en andere omth'eken daar heel!! 
gC!bragt zoudeu kWlllCU worden, gelijk uit het vel'. 
w]g .zal blijken. 

Het gebeele zoogenaamde Ac/JG'er Outre Niq1JtI
land, van- de Kaimal1S - r;yier of tot de Keure· 
bvoms - ?'ivier toc, het welt onder de koude zure ~ 
en gemelcerde landen behoorr, zal om trent zeventig 
tot tachtig vierknnte uren befiaan, en zoude aan 
lwodnkten naar r!e Pkttcnbergs .. /Joai kun!len Ie

Vl..7e11 
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1 0 • 10000 zakken fijne Blom , tegen 
5 rijksdaalders • 50000 Rijkid • 

.,0. 50000 m WoI, tegen 16 11:ui-
vers, omtrent • 16000---

3f!j. 150000 m Hennep, tegen 3 tot 
4- fiuivers 12000-

4°. 25000 tJ Boter, tegen 8 fiui-
vcrs • • 4000---

S°. 1000 vaten gezouten Vlcesch, 
tegen 7 tot 8 rljksdaalders 8000 --

",0. Scbeeps- timmer- wagemn:tkers
en fchrijnwerkers .. hout, het 
welk volgens opgaaf tot balken , 
planl(en, posten, kozijnen, 

buisgereedfchappen enz. vcr

werkt nttar de Kaapfiad en el-
ders gebralt kan worden, voor. 100000--

clus te zamen aan produkten 
'Yo or • J9000C Rijksd. 

Thans oordeelde ik het hoofdoogmerk m:ijner reize 

hereikt te hebben, genoegzaam geinformeerd te zljn ~ 
en met eigen oagen te hebben gezien, dat de Mosfel
en Pleltenbergs -l1aaijen gefehikt waren om de ge .. 
projea:eerde kolonifatien des Heeren G. K. VAN 

HOG:m N D 0 R P, en de mijne te rea:liferen; weshalve 

ik belloot, ten fpoedigfte en direkt wederom Daar 

ee J{aapjlad terug te keeren, om aan de Gemagtig. 
den 
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den van welgemelden Heer VA 'N HOG It N DOll P 

en aan bet GOllvernement berigt te geven hoe mijne 
reis afgeloopen was, welke plaatfen ik bekwaam 
gevonden had tOt onze nleuwe etablisfementen, en 
voorts de verdere noodige demarches te doen, ten 
einde fpoedig de uitwerking der beloften, welke 
door het Gouvernement aan mij gedaan waren, te 
genieten; te meer daar ik van voomemen was, om, 
zoo dra ODze koloDisten met hunne werkzaamheden 
een begin zouden gemaakt hebben, nog verdere 
togten in de binDenlanden te doen, teD einde te zien 
welke fireken bet I11eest gefchikt zouden zijn om er 
Schapen - en VeepIaatfen aanteleggen, gelijk ook de 
haaijen en havens der Westkust te onderzoeken. 
Ik Dam dus van den Posthouder 1\1 E E DIN G en zijne 
familie affcheid, en vertrok van hem en van's Gon
vernements Post met eenen zijner wagens. 

Den eernen November, na dat ik te voren den 
mond der Neisntl Dnauwkeurig onderzocht had, 
kwam ik des avonds op de PIaats van JAN T E R

S LAN S, een kwartier uurs van die rivier gelegcn,
al wanr ik des nachts mijn verbl~jf bield. 

Alvorens het verbaal mijner terugreize te begin
nen, zij het mij vergund het tafereel te voltoOljen 
der verdere bewoonde en onbewoonde gedeelten der 
Kolonie, volgens de berigten, die it reeds, zoo wei 
v66r het aanvallgen mijner reize in de binnewan
den, als gedurende dezelve, en vervolgens lla mijne 
terugkomst, van de meesLkundige landliedcIl en in-

1\1 ge-
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gezetenen der Kaapf/ad ingewonnen heb enz., 

welke berigten, gevoegd bij bet gene ik zelve ge
zien, en reeds vroeg'er uit de beste werken over 
Zuid - Afrika, getrokken heb, my in ftaat gefteld 
hebben om des te beter het eene met het andere te ver .. 

gelijken, en te beoordeelcn in hoeverre eene betere 

cultuur ill deze groote en deels nog onbekende Ian
den in werking gebragt, en meer en meer uitgebreid 
en bevorderd zoude kunnen worden. Indedaad , 
het is moeijelijk voor het menfcheIijk vernuft om te 
bepaIen, tot welken boogcn trap van cultuur, haD
del en voorfpoed deze gewesten in vervolg van tijd 

zullen kunnen opklhnmen, vooral wanneer dezelve 

door een wijs en werkzaam Gouvernement beftuurd 
worden. 

Ik zal derhalve tbans alleen eene algemeene rchets 
geven van de verdere Kaapfche diftrikten, derzelver 

uitgeflrektheid, den aard van den grond en der 
hoofd- voordbrengfelen, welke dezelve, blijkens het 

refultaat mijner nafporingen, rijkeUjk zullen kunnen 
opleveren; terwijl ik in een volgend werk over de 
geheele uitgeftrektheid der K(Jap - Kolonie, over den 
landbouw uitvoeriger zal handelen, en het thans aan 
de beoordeeling van bet Publiek zaI overlaten , in hoe

verre de voIgende fchets kan aanleiding geven om de 
waarde der Kolonie in een landbouwkundig, com
mercieel en finantieel opzigt nader te leereD kennen. 

De Kaap - Kolonie bevat thans in hare geheele uit .. 

leftrektheid, zoo weI aan blanke ingezetenen 815 
aan 
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un vrije Hottentntten en flaven, omtrent zeventil 
tot tachtig duizend inwoners, waarvan een derde 
gedeelte in het I{aap[che ri;flrikt woont. Dezeivi 

is federt jaren herwaarts verdeeld geweest all 
voIgt: 

1. in het KalJp/clle Dlflr;Jet, 
52. in de Landdrostdij St~/Ienboscj, 
3. in de Landdrostdij Zwellenrialn, 
4. in de Landdrostdij Graaf Reijnel. 

Thans is de Drostdij GrlJaf Reijnet door den ge
wezen Commisfaris Generaal D E MIS T gefplitst in 
twee Drostdijen, waarvan de nieuwe door den Gou
verneur JAN S S B N S Uittennag,n genoemd is, zijn
de een familienaam van den Heer DE MIS T, Ook 
de Drostdij Stellenboscll is thans gefplitst in twee 

Drostdijen, zijnde de nieuwe Drostdij genaamd Tul
b(Jell, ter eere van wijlen den Heer Gouverneur 
T U L B A C H, die algemcen is bemind geweest, en 
veel goeds aan de Kolonie gedaan beeft. 

1°. Het KaIJP[ch~ diflrikt beftaat uit het Kaap .. 
Jche Schier - eillJnri met de zoogenaamde I{aapfiu 
Ylakte, tusfchen de Taftl- baai ten no orden , de 
Fals- haa; ten zuiden, en de Eerfle ri'Yie, ten OQS. 

ten gelegen, Devens ane de landerijen van de kust 
de! Tllfel-l;fJai langs de west .. zeekust tot den moml 
van de JJerg~ ri'Yier aan de St. Helena./Jaai. Dit. 
clifirikt, boewe1 Ret kleinfie in uitgeftrektheid, a 

M ~ ech-
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echter het meest bevolkte en aangebouwde" gelijk 
mede l1et rijkl1:e der gehecle Kolonie. Men vindt 
daarin de drie aanmerkelijkl1:e baaijen, als de beide 
gemeTt.le, nevens de .saldanha. baal,. waarBit met 
weinig moeite en kosten eene der beste en veiligfie 
havens zoude kunnen gemaakt worden. 

De Eonpfloa, welke tnsf£hen de Taftl.haa; en 
(len voet des 10leJ - en dien des Leeu'Wen - hergs 
ligt, is eelle groote fchoone fiad, met 'breede lijn
regte firaten en groote pleinen; zg benaat nit om
trent achttien bonderd tot twee dnizend huizen en 
erven; de huizen, die meest twee verdiepingen hoog 
zijn, hebbcn, in plaats van fchuinfche daken, platte 
zolderingen, met een cement van kalk, tras en 
fchulpen bedekt, om het doordringen des waters te 
beletten, waarop men kan wandelen, en die meeren .. 
deeIs verfierd zijn met fl:atuen, vazen en dergelijken, 
en daardoor een fchoon gezigt opleveren; men vindt 
ook \7ele huizen, vooral onder de laatst gebouwde 
door den Heer H 0 RA C K, welker zolderingen ,.nant 
eene nieuwe uitvinding, uit kleine verwelffe]en be
llaan, twee en cen halve voet breed, gemetfeld tel
kens van den eenen balk naar den anderen., terwijl 
alle deze balken op hunne kanten liggen; - eene 
v.emuftige uitvinding, welke de buizen, althans van 
boven, voor brand verzeltert. De Had beeft aan de 
landzijde een Kastfel, hetwelk een geregelde vijf
hoek is, met twee ravelijnen en eenige andere bui. 
tenwerken; lallg3- ftrand, aan de Tafel- Camps - en 

HolIl~ 
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lloue- haaijen zijn ook verfcheidene verfchansfingen, 
Fortel1 en Batterijen aangelegd. Onder de pubUeke 
gebouwen is het GOllverllements - huis een fchoon en 
ruim gebouw, voorzien van eellen groot.en tuin, 
waarin het den illgezetenen vrij {1:aat te wandclen. De 
Stad zoo weI als het Kastee1 hebbcn goede kafernen 
voor drie tot vier duizend man. Het Stadhuis en 
de S.chouwburg zijn aanzienlijke gebouwen. - Ver .. 
der heeft men er eene Gereformeerde en eene Luther
fcbc Kerk, nevens eene MethodistCll Kapel. 

Naastbij en om de Stad zijn fchoone tuinen, waar
onder uitmunten die des Majors VON Z 0 R N, en 
des gewezen Burgerraads PIE TER BREDA. In 
den Iaad1:en bevindt zich reeds federt vele j aren een 
enkele koffijboom die welig groeit en vele vruchten 
geeft. Niettemin heeft dit voorbeeld tot nog toe 
geene aanleiding gegeven om verdere proeven omtrent 
de komj - cultuur in de Kolonie te nemeD. 

De SimOfJJftatl, eene kleine plaats van dertig tot 
veertig huizen, is van weinig belang~ behalve ill 
het winter - faizoen, wanneer de fcbepen de Kaap
fthe Reetle moetcn verlaten en in de .Baal ... [als of 
,simons - baa; ten anker komcn. Indien bet gebeurt 
dat fchepen uit Europa of uit de Oostindien aldaar 
aankomen, goederen losfell en verkoopen willen, 
zoo gaan de kooplieden van de Kaopjloa derwaarts, 
om met de Super .. carga's, fchippers of pasfagiers 
te handelen. Het tranfport der goederen van en 
naar de Kaap, offchoon niet meer dan zeven urelt 

~ 3 ver, 
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ver, is eehter moeijelijk en thans kostbaar; men be

taalt voor eenen vrachtwagen, die met aeht tot tien 
osfen befpannen is, en niet meer dan twaalf tot 
vijftien bonderd ponden vraeht laadt, gewoonlijlt 
twaalf tot twintig rijksdaalders, en voor eenen paar .. 
denwagen van zes perfonen dertig tot zes en dertig 
rijksdaalders, buiten de retourvraeht. De zoon van 
den burger VERMAAK , aall wien ik geadresfeerd was, 
heeft mij voor eene reize naar de Simonsjlad, waar
mede hij '5 anderen daags eenigen mijner kolonisten 
heeft terug genomen, doen betalen een en vijftig rijks .. 
daalders, of honderd en twee guldens Hollandseh. 

Het Kaap[che tliftrikl heeft op eenen affiand van 
~~n tot drie uren van de Stad eenige aanzienlijke 
Wijn - en Hout - plaatfen met fchoone tuinen, de
zelve behooren aan de bezitters in eigendom, en be
fiaan meerendeels uit zestig tot bonderd morgen. 
De uitdeeling van landerijen aan de K(Jap gefehied 
onder de volgende benamingen: 1°. in Leenland, 
so. als Vrijwillige Gift, 3°. in Erfpaeht, 4°. in 
Eigendom. 

Onder de Wijn-plaatfen, welke de fijnfie en 
beste wijnen lev.eren, behooren Groot Conjlantia 
aan den oudften van de Gebroeders C L 0 E T E , 

Klein Conj/antia aan COL LIN, de Roode Bloem 
aan de Weduwe LOS BE R T ; ook moeten bier 
onder gerekend worden de Plaatfen van J. J£ K

S TEE N en G IJ S B E R T V A N R E ENE N, naast 
het Ronde Boschj e gelegen, nevens de Plaatfell aan 

de 
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de Wijnbergen van BElt K E R., en de Plaats Berg
yliet van H. E KS TE E N. Onder de Hout-plaatfen 
is de bierbrouwerij van DIRK VAN llEENEN de 
aanzienlijkf1:e. Langs bet Liesbeeleje, omtrent dric 
kwartier 11urs van de Stad zijn nog eenige fchoone 
Plaatfen met moestuinen, wanr onder de Plaats van 
SEn. v A A S B RED A aanmerkelijk is wegens eene 
zeer goede Steenbakkerij; daaraan grenzen de Plaat~ 
fen van L. HE USE R. en v A N S C H 0 0 R N, welke 
korenbouw hebben, en klaver, luzerne en reigras 
cultiveren enz. Van aIle Plaatfen echter is voor den 
Staatsman, den Landbouwkundigen en Liefhebber 
thans de aanmerkelijkfte de Plaats aall de Wijnbergen 
van V A N S C H 00 R N, op welke zich Theeboomen 
bevinden, waarvan er twee nit Chinll overgebragt 
ziju, welke aldaar weIig groeijen, en door den eige .. 
naar uit hunne zaadpitten tot veertig of zestig vet .. 
meerderd zljn; de bladeren worden door hem zel yen 
geplukt en bereid, en leveren eene foort van goede 
bruine Pekko - thee, gelijk men van China bekomt, 
waarvan de proeven, welke ik naar deze Republiek 
medegebragt, en aan den Heer v AN HOG EN

D 0 R. P gegeven beb, tot een bewijs verfirekken. 
De Heer v A N S C H 0 0 It N is vele jaren in dienst 
der Oostindifche Compagnie te JJI fJ&fJO als Carga 
met den TheehandeI gechargeerd geweest, waardoor 
bij zich kennis der Thee .. cultuur verworven heeft, 
en die ook bier met ijver bedrijft. Hoe gering tot 
Dog toe aaD. de Koap het beginfeI van dae aallmer-

M 4 kl'. 
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kelljk produkt is, zoo kan dit echter in bet vervolg 
voor geheel Europa van weldadige gevo]gen zijn, 
rus firekkende ten bewijze, dat in deze Kolonie, 
onder meer andere kostbare produkten, te eeniger 
tijd ook de TheeboOiD in het groot&! zal kunnen ge .. 
teeld worden, om Europa van die groote fchatting te 
bevrijden, welke het thans jaarlijks voor deze be
hoefte aan China betaalt, zonder dat van die [chat .. 
ten ooit iets wederom terug naar Europa kemt. 

Het Kaapfche tliftrikt levert de beste fijne, en 
eene gcringe hoeveelheid ordinaire wijnen, nevens 
koren, garst, boter, flagtvee en andere mindere ar
tikels. De geheele landfireck zal gevoegelijk in twce 
difuikten kunnen verdeeld worden. Onder het di~ 
ftrikt der KaapjJati zonde men kunnen begrijpcn het 
Schier - eilanri en de Kaapfolle Ylakte; zijnde de 
breedte van het eerne van het noordell tot het zui
den omtrent tien Hollandfche uren, of mijJen van 
twintig in een graad, en de lengte van het oosten 
tot het westen omtrent twee uren, gevoIgeJijk in 
zijn geheele uitgefirektheid omtrent twintig uren in 
het vierkant groote De breedte der Yla!ete bedraagt 
vier uren, en de lengte vijf tot zes uren, gevoIgelijk 
derzelver gebeele uitgefirektheid omtrent vier en 
twintig vierkante uren; en dus zoude dit geheele 
eerfte difirikt te zamen bedragen omtrent vier en 
veertig uren in het vierkant. Bet tweede difirikt 
zoude be(1;aan kunnen nit het overige gedeelte van 
het tegenwoordige Kaapfche tliflrilet, waarvan de 

Hoofd~ 
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Hoofdplaars aan de Saldanna- /;aai gevestigd zoude 
klLnnen word~n, wiens breedte, van den mond der 
Eerg N ri'vier tot den mond der Zoute rivicr, be
df.l.,lgt omtrent vijf en twintig uren, en de lengte, 
van de bergk.eten en de grenzen der Drostdij vall 
Stdlenbofch tot de west .. zeekust, omtrent zeven of 
acht uren, gevolgelijk te zamen omtrent twee hon
derd vicrkante uren. De Saldanha .. baai, welke 
ecnc vall de beste havens is, waarin hOl1derden van 
fchepen het geheele jaar over veilig kunnen Jiggen, 
en zi'ch ·voor redelijke prijzen van aIle noodwendig
heden voorzien, kan met geringe kostcn verfterkt 
wordcn; en offchoon dezclve thans geen ovcrvlocd 
heeft aan zoet w,atcr, kan echter cene genoegzame 
hocveelheid goed fOllteinwater, van de Plaats ge
naallld Witte Kli;, omtrent anderhalf uur van daar 
gclegcn, daarheen gebragt worden, door houtcl1, 
.ijzcren of looden buizen. Insgelijks zoude de BerC7 
riYier, welke zich drie of vier uren van daar in de 
St. Helena .. baai outlast, door kanalen, door pij
pen, door gemetfelde onderaardfche kanalen of an
dere kunstwerkcn, daarheen kunnen gebragt worden, 
zonder dat het eene of andere werk aan het Gou ver
nement aallmerkclijke kostea zoude veroorzaken , 
wijl de noodige fond1cl1 grootendeels zouden kunnen 
gevonden worden door aldaar eene nieuw:e Stad van 
vijf tot zes honderd erven te fiichten, inclien mel! 
namelijk iedcren eerfien aanbouwet voor eene erve van 
e~n halve Hollandfche mor~en in de Stad J benevens 

~1 5 DOi 
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nog een of twee Hollandfche morgen die men hem 
daar nevens buiten de fiad zoude toedeelen, vijf 
honderd tot duizend rijksdaalders deede betalen, ge
deeltelijk contant, gedeeltelijk in zekere termijnen, 
en uit bet provenu eene afzonderlijke kas formeerde, 
onder de benaming van Gouvernemenls - Lime/loro
tie ./r.as, waaruit dan de boven bedoelde kosten 
voor Waterleidingen enz. zouden goed gemaakt 
worden. Derzelver inkomfien zouden voorts van 
jaar tot jur nog vermeerderd kunnen worden, door 
aan de eerl1:e of latere aanbouwers verder zoodanige 
in die omftreken gelegene gronden af te fiaan, ala 
zij met goedkeuring van het Gouvemement zouden 
vragen. 

De Steden en de nieuw aante1eggen Dorpen zouden 
over bet aJgemeen zoo veel mogelijk naar een door 
bet Gouvernement voorgefchreven plan aangeIegd, 
en de huizen naar bepaalde modellen gebouwd kun

nen worden, ten einde aldus zoo wei voor de ruim
te en gezondheid der woningen, als voor de fraai
heid der fieden en dorpen te zorgen. 

Wat de kosten berreft, vereischt tot het aanleg

gen van fortificatie - werken, magazijnen, en der
gelijke voor den publieken dieust noodige gebouwen 
en werken, zoo zoudcn deze)ve gedeelteIijk kunnen 
gevon~en worden uit eene vermeerderiilg van papie .. 

ren geld, waarvan ik in bet vervolg de noodzake
lijkheid en het nut breed voeriger zal betoogen. 

Het geheele Kaapfche difiri/r.1 mag thans, met in .. 
fiui-
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(luiting des Gamizoens, eene bevolking hebben vaIl 
tusfchen de dertien en vijftien duizend Christenen" 
en achttien of twintig duizend flaven, zoo mannen, 
vrouwen als kinderen; Hottentotten vindt men er 
weinig, behalve het corps IIottentotfche ligte In. 
fanterie. 

De produkten van dit diftrilct worden thans mee
rendeels door de KaapjlarJ geconfumeerd; echter 
zoude hetzel ve voor den uitvoer kunnen leveren : 

I. Ann £jne Wijnen omtrent voor 
de fomme van • 50000 Rijksd. 

!1. Aan 'Vol, voornamelijk van bet 
Slagtvee, om trent 500000 fa, 
of voor • !l.0000\) ---

s. Aan Walvisch-traan, Sperma. 
ceti, Olie van Palma. Christi , 
groen Boomwasch, Katoen , 
Huiden en dergelijke, voor • 100000 -

Dus te zamcn voor 350000 Rijksd. 

De Landdrostdijen Stellenbosch en Ttllbach firek
ken zich uit ill de lengte van de grenzen des KOlJp
[chen rJijlrilcts tot de grenzell der Drostdijcn Zwel

letltlam en G"aa! Reijnet, gerekend tot de Gamktl 

of Leeuwen - rivier, om trent vijf en tachtig tot ne
gentig uren ver ~ en in de brcedte van Kaap AiguiJ
las tot de Groote Oranje - ri'Vier, hondcrd tot 
hondcrd tien uren vcr, dus de geheele uitgeflrekt-

heid" 
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heid, na aftrek van het gedeelte 't welk tot de 
Drostdij Zwellentlam hehoort, hedraagt acbt dui
.zend vierkante uren, waarvan echter bet tbans be
woonde gedeelte niet meer kan gerekend worden te 
beflaan dan zestig tot zeventig uren in de breedte 
tot de Khamies· bergen. 

Deze beide Drostdijen zijn verdeeld in verfcheidene 
difirikten, aIs: 

I. Het Drosfaardfchap van Snllenboseh, 2. Jon-
1r.ers - hoek, 3. Bange. hoek, 4. Klapmuts, 5. Bot
le/arij -gebergt8, 6. Saxenber gs .. gebergte, 7. Eel'. 
fie rivier, 8. Hottentotsen .. IIollfHZo, 9' Modder. 
gat, 10. Dra/eenftein en deszelfs omtrek, heftaan
de in a) Klein Drakenftein, b) Fran[che hoek, 
c) de Paarl, rJ) Dal Jo/cphat, e) Wagenma. 
iers-valle; en f) Groencn-berg; II. Paarden. 
jerg, 1!1. Riebeeles - kasteel, 13- Oost - Zwart lantl , 
14. tie vier en twintig Rivieren, 15. Piquet - berg, 
16. tie Hex- rivler, 17. de Breede rlvier, 18. Ghou
dinie en Brand- vallei, 19- het Roode ZanrJ of 
Waveren, !l0. de Bot .. rivier, 2I. Zwarte -berg, 
22. Drooge Ruggen, !13- de Rivier Zonder Einde, 
!14. Uil· of Hijle - kraal, en fJ.S. Zoetenriaals
'VaUei. Deze vijf en twintig afdeelingen behooren 
thans onder de Drostdij Stellenbosch; men vindt 
daalin eenige fchoone dorpen en gehuchten, als 
Stellenboscll, 't welk uit zestig tot zeventig wonin
gen heRaat, waarvan in het jaar 1804 omtrent veer

tig woningen afgebrand zijn. Het Dorp heeft eene 
klei. 
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ktcine maar net gebouwde kerk, en eene aangename 
Jigging ann den voet van hooge bergen, en aan de 
.EerJle riviel', omtrent negen uren van de Kaap
flad; verder Groot ell K/ein Drakenjlein, tie Paarl, 
de Fran[che hoek, Wagenmakers-vallei, Roode 
Zant/, enz. 

Onder de Drostdlj Tu/bach behoren de voIgende 
diUrikten : 

I. De Oli/ants - rlvier, 2. de BiedofJ'W,. 3. Onder 
Bokkeveltl, 4- tie Ifantflm, 5. tie Khamies -berg, 
6. het RoggcvelrJ, befiaande in bet OpperJle, Mid. 
tlelJle "en Klein Roggevelrl, 7. Nieu'Wevcld en tI~ 

Choup, en S. het Warme en Koutle Bolekeveld, be
nevens aIle de VCl'dere landen tusfchen de Gamkg, 
of Leeuwen - rivier, de west - zeekust en de Oranje
rivier. Ingevolge der nicuwe verdeeling zullen de 
grenzen van deze Drostdij gaan van de St. He/ena. 
baa;, door de Yer/oren-valle; en de Kruis-rivier, 
tot aan het zoogenaamde Kruis, waar zich die ri. 
vier met de Berg-valle; vereenigt; van daar oost. 
waarts door de Piekcniers -Idoo! en de Blonds-
1100f, en dan verdel" ten noorden van het gebergte 
van het zoogenaamde Koude Bokleev~/rJ of Frieslantl, 
zuidoostelijk nedcrdalcnde langs den zoogenaamdell 
Draa; bij de YerkeerJe Valle;, tot dat die fruit 
tegen de fcheidlinie der Drostdij Z'WeJlenrJam; en 
zal de nicuwe Drosldij zich oosteIijk in de Groot' 
K fJrroo uitfirckken tot aan de Leeuwen - rivier, of 
c;Q uiterfie grenzell der Orostdij Grat:Jf Rei/net. 

De 
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De groote baai van St. IIe/ena, welke omtrent 
vier uren van de Saldanha - oaa; af Iigt, biedt eene 
fchoone gelegenheid aan voor de Wal visch - vangst , 

waarvan dikwljls Amerikaanfche en Engelfche fche. 
pen gebruik malten, voornamelijk wanneer zij in de 
Zuidzee en de Straat van M agellaan geene volle Ia. 
ding hebben bekomen ; men vindt ook in aIle de andere 

baaijen der Kolonie , zoowel op de west - als de zuid. 
oost· kust eenen overvloed van zwarte 'Valvisfchen. 
De Berg - rivier, welke met kleine vaartuigen bevaren 
kan worden, ontlast zich in deze bani, en zal gele
genheid kunnen geven tot eenen aanzienlijken handel. 

Onder de aanmerkelijkfie rivieren, welke zich 
langs de West - zeekust ontlasten, behooren verder 
de Olifants - rivier, welke insgelijks met kleine 
vaartuigen kan bevaren worden. De mond is thans 
door een zandbank verfiopt, welke ecbter, naar het 
oordeel van deskundigen, opgeruimd zoude kunnen 
worden; verder de Groene - rlYier, de Kausfie en 
de Groote Oranje - rivier, welke volgens berigten 
waarfchijnlijk meer dan twee honderd uren van der
zelver mond opwaarts door meer of mIn groote 
vaartuigen zal kunnen bevaren worden; ten no orden 
van derze1ver mond zal zich eene goede baai bevinden. 

De landerijen van een groat gedeelte der beide 
Drostdijen Stel/el2bosch en Tu/bach, voornamelijk 

derzelver zandige vlakten en heuvelell, behooren 
onder de warme zoete en drooge landen; en de lan
dedjen op en tangs de bergen onder de gemeleerde t 

koude en zure landen. Naar-
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Naardien ik de Drostdij .stelt~nbosc" niet geheel 

doorreisd heb, zoo zal ik omtrent het aanbouwen 

van nieuwe Dorpen in dezelve, alsmede in de Drost
dij Tulhacn, flechts over het algemeen aanmerken, 
dat aan de baai van St. Helena een Dorp beboorde 

aangelegd te worden; alsmede dat langs de Berg
,.tvier nog twee of drie Dorpen, aan de Ollfants
,.iyier en Khamies-berg drie tot vier, in het Koutle 
en Warme Bokkeveld en op de RoggC'Yeiden vier 

tot zes, aan de Brand ... vallei en Ghoudinie ~~n 
Dorp, en op 's Gouvernements landen aan de Groe. 
ne X/oof een of twee Dorpen aangelegd zouden kun .. 
Ben worden, om langs dien weg aan de ingezete

nen gelegenheid tot onderrigt en tevens voorbeelden 
te geven, ten einde de cultuur en indufl:rie algemeen 
en fpoedig ingevoerd en bevorderd zoude kunnen 

worden. 
Tot op de zen tljd hebben eenige landerijen, welke 

ollder het Kaap{che diflrikt gerckend worden, be
nevens eenige afdeelingen van de Drostdij Stellen
hosch, als de Koebergen, Zwartlanti, Eerfte ri .. 
'Vier, Bokkcve!tl, i{oggeyeld enz., de KaapJlat1 
meercndeels voorzien van de noodige granen, wijn, 

vruchten enz., om reden dat deze landareeken niet 

zoo vcr van de Kaapflatl afgelegen zijn, en tot 

geen zoo lang en moeijelijk tran{port genoodzaakt 

zijn als de verder afgelegene difirikten van deze 
Drostdij en die van Zwcllenda;']z. 

~Iell kan de granen, welke thans jaarlijks naar de 
Kaap .. 
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Eaapflatl en de Btlai - fals gebragt worden op v~f' .. 
tig tot zestig duizend mudden rekenen; het is vh. 
ter zeker dat de Drostdijen Stcllcnbosch en TttlbllC" 
meer dan tienmaal zoo veel, behalve hetgeen voor 
derzelvcr eigene confumptie noodig is, vaor den uit .. 
voer zullen kunnen opbrengen, wanneer flechts de 
beste Ianderijen behoorlijk gecultiveerd, en door on .. 
dernemende particuliercn magazijnen aangclegd wor .. 
den, welke fieeds open en gereed ftaan om den land .. 
man zijne produkten tegen redelijke prijzen aftekoo· 
pen, en hem tevens van de noodige behoeften tot 
den landbouw voor biIJijke prijzcn te voorzicn. 

Naardien mijllc tegenwoordige bedocling niet eiseht 
om brecdvoerig ell met naauwkeurige bewijzen ge
fiaafd optegevcn den fiaat van eultaur, waarvoor 
elk der onderfcheidene difirikten der Koap -Kolonie 
vatbaar is, zoo zal ik flechts cen voorbeeld aallba .. 
len, betwelk aan landbouwkundigen aanlciding 2a1 
k1:1nnen geven om te beoordeelen, wat in de geheele 
uitgcfuekthcid der Kolonie te verwaehten zal zijn, 
wanneer de bevolking, cultuur en handel behoorlijk 
bevorderd zullen worden. 

Ik heb hier voren by de befchrijving der Ianderijen 
en de verfcbilIende eigenfcbappen van den grond aan .. 
gemerkt, dat vele Ianderijen in de Kaap - Kolonie ge· 
vonden worden, welke veertig- zestig - tot tacbtig
maal het zaadkoren opleveren, voomamelijk wanneer 
dezel ve door zoet water uit ri vieren of bekell op de 
ecne of andere wijs kunsnnatig bevochtigd kunnen 

wor" 
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worden. Hoewel men nu nan de Eaap zulke 
landfireken in menigte vil1dt, die thans gebed ver
waarloosd, echter door een verfiandig gebruik aan 
duizende menfchen een rijlcelijk befi:aan zouden kun
nen opleveren en de algemeene welvaart bevorde
ren, zoo zijn er doch weinige lieden aldnar welke 
daarvan eenige kennis hebben, en nog minder zulke 
welke dadelijk eenen dergelijkell arbeid zouden willen. 
ondernemen; bij voorbeeld, in de Drostdij SIc/len-. 
/;osch beL1:aat het dU1:rikt van Ghouainie en de Brand
'Vallei uit valleigronden, welke deels in hunnen te .. 
gcnwoordigen natuurlijken fiaat reeds rijkelljk van 
water voorzien zijn, en die gedeeltelijk uit eenen 
firoortJ. van warm water, die in de nabijheid gevon
den wordt, op eeDe uirgeftrektbeid van eenige dui .. 
zende morgen lands zouden kunnen onder water gezet 
worden. Wanneer deze valleigronden ou behoor
Jijk met werkzame menfchen bez~t waren, en men 
ilechts drie duitend mudden zaad jaarlijks in den 
grond brengt, bet welk op die landen rijkelijk veer .. 
tigvoud zal voortbrengen, zoo zouden deze tegen. 
woordig weinig geachte landerijen ruim honderd 
duizend mudden, en gevolgelijk aUcen meer granen 
kunnen opbrengen, dan thans de gebeele Kaap. 
Kolonie naar de Katlpflatl en de Baai .. Fals afzendt, 
'folgens de opgave bier voren gedaan , we1ke namelijk 
vijftig tot zestig duizend zakkcn bedraagt; hoewel 
deze ftteek niet eens bet duizendftc! gedeelte van het 
lh:ms bcwoonde gc:deelre der I{olonie bevat, maar 

N llechts 
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fle<.;hts a]s een punt dezer onmetelijke Volkplantinl 
aall te merken is. 

Deze aanmerking zal waarfchijnlijk allen tWijfel 
Yoorkomen, die bij mijne volgende begrootingen 
.zouden kunnen ontfiaan, wanneer de Lczer flechti 
in het oog houdt, dat de granen, welke de Drost
.dijen Stlllenhosch en Tulhacn tot den uitvoer en bui. 
tenlandfchen handel .zouden kunnen leveren, door 
mij flechts gerekend worden op honderd duizend 
zakken of vaten fijne b1om, i:!der zak tot twe-e 
.honderd ponden, gedeeltelijk aftezenden naar de 
.saldanhll - haa; tegen zeven rijksdaalders, en ge • 
.deeltelijk naar de Kaapftllti of de ]Jlllli - Fills tegen 
seven en een 1Hl1ven rijksdaalder., 

Door de nieuwe verdeelirrg en de verkeerde uit
breiding der Drostdij Tulhacb zijn de aanmerkelijklre 
SchapenJanden onder de laatfie Drostdij gekomen; 
bet valt hiet:om thans te moeijelijker om te beoorde6-
len het getal {chapen dat in iedere Ji)rostdij onder
houden, en gedeelteIijk uit lIet natuurlijk gewas, en 
gedeeltelijk door eene verbeterde cultuur en indufirie., 
gevoed zoude kunnen worden. 

Bij de verdeeling der landftreken aan de Kaap.in 
Di!l:rikten fa Drostdijen, moet men boofdzakelljk let
ten: 'YDoreerst,. om zoo veel mogelijk natuurI1jke 
grenzen te bepaIeD, welke door ri vieren of berg
ket~ns geformeerd worden;. len t'Weetie behoort de 
-.erdeeling zoo veel mogelijIt. geregeld te worden naar 
(811 aard der voordbIeDifclen welke de verfchillende 

d.ifirik.r 
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diftrikten zouden kunnen opleveren, bet zij nu de
zelve voortkomen uit het dieren- dan weI uit het 
plant~nrijk; daar nameJijk het eene difirikt hoofd
zakelijk voor den landbouw en bet andere meer voor 
de veeteelt gerchikt is, dient men zoo veel mogelijk 
daar op te letten, dat er in het provenu der verkoch
te produkten voar de fngezetenen van iedere Drost
dij eeoe zekere evenredigheid plaats hebbe. Doch 
die is eene materie die ons bier te verre in de wijd. 
l~opige velden der Staat - huisboudkunde zoude voe
ren; ten aerde dient de Refidentie of de Hoofdplaats 
van iedere Drostdij, zoo veel zulks gefcbieden kan, 
te worden aangelegd op eene plaats, welke de mees
te ingezetenen der Drostdij moeten pasferen, wan
neer zij hunne produkten ter marl{t brengen; ten 
~1crJe behooren de Hoofdplaatfen bij voorkeur aan
gelcgd tc worden aan zulke rivieren, welke met 
groote of kleine vaartuigen bevaren kunnen worden. 
en weI bij voorkeur aan zoodanige die zich in eene 
voor de fcheepvaart bekwame baai of haven ont
lasten, of door kanalen daarmede vereenigd kunnell 
wordel1o 

"Vallueer men nu de tcgenwoordige verdeeling der 
J(aap - Kolonic naar deze grondbeginfelen beoor
deeit , zal men ziell dat dezel ve in geenen deelB 
tiaaraan beantwoordt. Dezelve behoort detbalve 
op eene meer gepam wljze verdeeld te worden 1 

gelijk ik. in een ander werk breedvoeriger zal be .. 
toogeo4 

Eene 
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Eene moeijelijkheid die men by zulk eene naauw. 
keurige en gepaste verdeeling ontmoet, befiaat daar .. 
in, dat aIle de kaarten van de Kolonie, welke tot 
hiertoe in bet puhliek zijn verfchenen zeer gebrekkig 
zijn, en dat de Kaapfcbe Regeril1g zoo weI als de 
gewezen Commisfaris Generaal DEllI 1ST voor de 
ingezetenen der Kolonie en dezer Republiek een ge
heim maken van eene meer naauwkellrige kaart van 
het oostelijk gedeelte der Kolollie, welke zij van de 
El1gelfchen bekomen hebben. Derhalve heb ik ook 
thans bij dit werk geene nieuwc kaart willen doen 
graveren, maar mij vergenoegd om de copie der 
kaart van BAR.R 0 W, door 1\1 OR. TIER COVE N S 

en zoo N te .Ilmflerdam uitgegeven, in verfcheidene 
opzigten te veranderen, en de kaart die men bij mijn 
tegenwoordig werk vindt aldus 2:00 veel vetbeterd 
te geven als tot nog toe mogelijk is. Olldertusfcben 
zal ik Ilier maar aanfiippen, dat tot de Drostdij 
Zwellendam behoorden gevoegd te worden de Ian .. 
derijen van de IJottcntots - IlolJand[che Kloot af tot 
den mond van de Gouds- of Gaur;Is.·r;'Vicr toe, 
welke laad1:e de oostelijke grensfcheiding zoude kun
:nen uitmaken; terwijl de westelijke zoude kunnen 
bepaald worden door de bergl(eten van Hottentotscli
Holland, langs de oostkust van de .Baal - Fals., 
noordelijk voortloopende tot Groot DrakcnjJcin en 
den Franfchen Hoek. De noordelijke grensfcheiding 
%oude kunnen voortloopen tangs de bergketen van de 
JU"Iier Zonder Eintle tot de Hes[cqu(ls -kloof' en de 

BreI-
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Breece rivie,., of waar de tcgenwoordigc grensfchci. 
ding aan de Rivier Zonder Eitzde fiuit, en vervoI
gens noordclijk langs de tegenwoordige grensfchciding 
voorbij de IIes-rivieren de ZwarleBergen , tot daar 
dezclve fiuit aan de Gouds- of Gauri:s .. ,.ivier. De 
IIoofdplaats van deze Drostdij Zwellentiam bahoOl'de 
alsdan verlegd te worden aan den mond van de Brccde 
,-ivier, aan de St. Sebastiaan- of Catnarina-baai. 
De ingezctcnen der gebccle Drostdij zoudcn aldus 
een kort en gemakkelijk tranfport en een voordeelige 
markt voor hunne produkten onder het toezigt van 
den Landdrost kunncn hebben, wiji een groot ge
deelte dezer produkten met kleine vaartuigen door de 
Ri'Yier Zonder Einde en de Breede ,.IYier op de 
marktplaats aan voormelde baai zoude gebragt kun
nen worden. Wilde men ecbter eene gofortificeerde 
Dlilitaire Depot. pIa tits tot de Hoofdplaats der Drost
dij verkiezen, zoo zoude dezelve behooren aange .. 
legd te worden aan de Rivicr ZfJnder Einde bij de 
ZOt,temelks - 'Vallei. 

Ann de lIfosJel- Gf Ylcescll.haai behoorde de 
IIoofdplaats eener nieuwe Drostdij gevestigd te wor
den, welker westelijke grensfcheiding langs de Gouds
riYicr tot dcrzclver bronnen, en noordelijk Iangs de 
Nieuwcve! den zoude kunnen loopen, terwiji zich de 
oosteIijkc gl'cnsfcheiding tot ZitzikaJlJma zoude kun
ncn uidlrekkcll, waar de groote bergketen tegen de 
zce fiuit, indicn men anders het dH1:rlkt der Pletter.. 
ber:! - !Jaai niet tot eene afzonderlijke Drostdij wilde 

N S ma· 
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maken, hetwelk echter naar mijn inzien behoordc 

te gefchieden. De Karecka, de Groote, de Kogga. 
en de Kromm8 rivieren zouden, nevens eenige berg.. 
ketens , de oostelijke grensfcheiding uitmaken ; en tus
fchen de beide Dtostdijen van deMosftl- en Pletten
IJergl-baaijen zoude de Kaimtlns- ri·vier tot eene 
grensfcheiding kunnen dienen, die voorts Jangs de 
bergketen zoude kunnen loopen tot de Duiv.elskop , ell 

vervolgens door de Lange kloof, in eene regte lijll 

over den Kdmnajit:berg en de OJi/anls .. riYier, tot 
de nool'delijke ruggen der ZWQrte bergtn anz. Van 
daar westefijk tot waar deze bergen fiuiten aan da 

Gamka of Leeuwen .. ri'Yier , welke IantHe vervol ... 
gens tot aan de bergketen van Nieu'WyeJd de grens.
fcheiding zoude kunnen uitmaken. 

Wanneer men de kaart \ran B A R.ll 0 w naziet, te. 

.AmjJerdllm bij MORTIER COVENS en ZOON 

uitgegeven, welke ik 6.p voormelde wijs heh laten 
vCloanderen, zoo zal men vinden, dat eell groat ge
deelte der produkten van deze landftreek, met klein. 
vaartuigen op de Goulh - of Gaur#s - "i~ier, de 
DwijkQ, de GtlllJB.a- of Leeuwen .. de Ofifants
en de KamnaJie .. rhieren, die ziclt aIle met de 
eerite vereenigen, tot derzelver mond verveerd kun
nen worden. Dewijl eenter de mond del Gotlds
,-ivie.r zich in geene baai ontlast, zoude men in heU 

vervolg, wanneer de cultuur van produkten aan .. 
merk.elijk mogte zijn toegenomen, een kanaal kWl

lien ,raven, om dezi rivier met de Fleescn -ual 
Ie 
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t vereenigen, wier afftand, van de Plaats v.an 
KENDRIK. RENSBURG tot de IT/eesch-baal, 
niet meer bedraagt dan drie kwartier uurs en uit vlak: 
land henaat. Wanneer alsdan bovendien bevondea 
mogt worden, dat IDen eenige klippen aan den oever 
der baai door buskruid zoude kunnen doen fpriD
gen, dan zal zulk een kanaal misfchien tot eene vei
lige haven kunnen dienen, bet welk door deskundi
gen ondcrzocht en beoordeeld zal dienen te worden. 

De oordeclkundige Lezer zal mij toefiemmeu, dat 
wanncer de Kaap - Kolonie op eene foortgclijke ge
paste wijze verdeeld, en de Difirikten op zulk eene 
wijze bcfchl'even worden als W dit werk is opgege .. 
ven, dat het alsdan ook veel gemakkelijker zal zijn 
om de produkten aan te wijzen en te beoordceIen, 
welke dezelve zouden kunnen opleveren. Voor het 
ovcrige zal ik tot voltooijing mijner algemeene rchers 
hier nog maar de volgende aanmerkingell maken. 

De fchapen, welke in de beide Drostdijen van 
Slellenho;c/J en Tulbacn ollderhouden kunnCll wor
den, en meest door het natuurlijk gewas hun voed
reI kunnen vinden, zouden ruim tot andcrhalf of 
twee millioenen fiuks kunnen gebragt worden, en 
de wol jaarlijks tot zes of zeven miUioenen pODden. 
welke laatfie gedeeltelijk naar de Saldanha-baai
tegen achttien ftuivers, en gedecltelijk naar de Kallp
ftatl, tot twimig fiuivers per pond t vervoerd zoudc 
kunnen worden. Aall wijnen, als fijne dc:sfio!rt
wijn, l\1adcra· foorten , en goede roode en witte 

N 4 •• 
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