
zoo REIZE IN DE BINNENLANDEN 

tafel- wijnen van Rhijnfchen fmaak, bencvens Eran .. 
dewijn, zouden de beide Drostdijen twee tot drie 
duizend leggers, tegen vijftig of zestig rijksdaalders 
de legger, kunnCD levereD. Aan gedroogde vruch .. 
ten, als l'ozijnen, vijges, perfikken, abrilmfen 
enz , een milliocn ponden, tot twee f1uivers per 
pond. Ann katoen zal men kunnen rekenen een 
of twee millioenen ponden tot acht 11:uivers het pond. 
IIcnnep en vIas, een millioen ponden tegen drie 
fiuivers. Tabak,. een millioen ponden, tot drie 
fiuivers. Boter en kaas, tweemaal honderd duizend 
ponden. Vct flagtvee of gezouten vleesc11., tien 
duizend vatel1. Zonder de thee in rekening to 
brengen, welke waar[chijnlijk meer dan een millioen 
ponden zoude kunnen bedragen. 

Dus dat de gezamenlijke produkten van de t~eide 

Dl'ostdijen Stellenhosch en Tulbtlcn, behalve het ge. 
deeltc van de difirikten aan de Rivier ZondtJT JJ.inrJe s 

E1iile Kraal, Zoetentiaals - 'Valid enz., waar-om
trent reeds hier voren eene begrooting opg~geven is, 
l'uim kunnen bedragen: 

I. Aan IQOOOO zakken fijne Blom 
of Peulvruchten, tot 1 rijks., 
daalders • 700000 Rb1:sd. 

2. Aan 6500000 t§ Wol, tegen 18 
tot 20 fiuivers,. omtrent • 11500000-

So Aan !lOOO leggers Wijn, tot $0 

rijksdaalders • 100000-

Tranfportere 3300000 R.y"ksd .. 
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Tranfport 3300000 n.ijksd. 
C. Aan ICooOOO (t gerlroogde 

Vruchten, tot 2. fiuivers, OlD'" 

trent • 40000--

5. Ann 1500000 II I{atoen, tot 
8 ftuivers, omtrent • £00000--

6. Ann 1000000 m Hennep ell VIas , 
tot 3 ftuivers, om trent • 60000---

7. Aan 1000000 m Tabak in bJa-
derell voor den uitvoer, tot 3 
fiuivers, omtrel1t • Gcooo 

8. Aan 200000 m Boter, tot S {lui .. 
vers, omtrcnt 30000 • 

9- Aan 10000 vatell gczouten 

Vleescb, tot 8 rijksdaalders • 80000 

Dus te zamen 3770000 Rijksd. 

Van dczo produkten zoude eell derde naar de 
/{aapjlad en twee derde naar de SaJdanhtl - baai 
g~trallrporteerd kunnen worden. 

De Landdrostdij Z'Wcliendatn, grenzcnde ten wes
ten nan de Drostdij $&eiicnboscll, ten noordcn aall 
de Drostdij Tulbach, en ten oosten aan de Drost
dijen Graa! Relinct en Uittenlzqgen, zal ill hare 
middel-lengte bedragen omtrent honderd uren, en 
in hare midde1- breedte van de zuidoost - kust tot de 
eerfie bergketcn, omtrent vijf en twintig uren; dus 
mat derJe1ver gebeele uitgefirektheid mag bela open 

N S op 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services



2,.'=»1. REIZE IN :DE 13INNENLANDEN 

op omtrent vijC en twintig honderd uren in het 
'tierkant. 

De produkten, welke deze Drostdij tot den uit
voer zoude kunnen leveren, heb ik grootendeels 
bier voren reeds in rekening gebragt. Behalve dezc 
~ul1an de verdere diftrikten , aIs Cango, Zwtlrten
/JI:rg, Trtldtl, Oli/tlnts, rivi6' , Ktlmntljie, do 

Lange Kloo/ en ZitzikammfJ, nag vele gran en t 
tabak, katoen, hennep, vIas, thee en andere pro .. 
dukten meer, kunnen voortbrengen. Doch naardien 
de tranfporten over de kloven van de groote berg
keten bezwaarlijk zijn, zoo zal men op de beste 
landerijen voomamelljk zoodanige produkten dienell 
aantekweelcen, als door hunne hoogere waarde het 
best de tranfport- kosten kunncn vergoeden, als hij 
voorbeeld katoen, thee enz., en vee, voornameIijk 
fl.:ha:pen, aantelen, waaI'toe dan ook de overvloed 
van granen en voederkruiden die de grond bier op· 
leveren zaI, bet beste middel zal aan de band geven. 
Deze v.Qordbrengfelen vall katoen, tbe~, flagtvel 
cmz., benevens de boeer en kaas die men van zulke 
talrijke kudden zal winnen, zullen a}sdan, behalve 
de wol, binnen weinig j-aren, in de genoemde di .. 
firikten ruim eene halve mUlioen rljksdaakiers kun
nen opbrengen, terwijl de wol aIleen vijf bonderd 
duizend ponden zal kunnen bedragen, die men op 
eene fom van honderd zestig duizend rijksdaalders 
l'ekenen mag. 

Dus zullen de gezamenlijke produktca van aller .. 
handeR 
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handcn nard der Drostdij Zwcllentiam en der diftrik· 
en van de Ri'Yier Zonder Eilltle ellZ., kunnen 
bedragen, naar aanleiding der voorgaallde bereke\! 
llingen: 

1. Van het dH1:rikt van de R.iv./er 
.zonder Binde , van de Palmict-

t"ivier tot de Breede rivier • 410000 Rijksd. 
!1. Van de l1reetle - tot do BuffeJ-

jagts - rivter • •• 100000 --""'" 

3. Van de Bufeljogu- tot deDui-
vcnhoeks - rivier • 479000-

4. Van de Duivenhoeks-l'ivier \lOor ... 

bij de J.lfo.r[eJ-bllfi; tot degroottJ 
13rok -l"iYier • 376000 ---

S. Van de groote Bl'a/r.- tot dt:.Kai-
mans -riYier ••• 200000 ---

6. Van de Kaimans - tot de Keure-
booms-rivier • • I90coo---

l' Van de difirikten Congo, Z'J'ItJr. 
teberg, Trodtl, Olifal1ts- rl
'Vier, Kamnfljie, Lange Kloof 

cn Zitzikamma, aan differente 
produkten • • 500000 --.. 

Dito voor eene halve millioen 
pond en 'Vol ~ • 160000--... 

--------t 
Te z~met\ ~415000 Rijksd. 

De. 
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De Landdrostdijen Graaf Reijnet en llilten
"ligen ~ welke teD westen aan de Drostdijen Z'Wel. 
JentJam ell Tulhacn, ten oosten aan bet KaJfer .. 
land en het land der Bosehjesmannen grcllzcn, en 
welke gerekend worden zich uitte1l:rekken tot de gro.oJ6 
Yiseh - ri'Vitr, de Tarko, de llamhos .. bergen en 
de Oranje-riyier, zijn ten noordell door dez6 
laatstgemelde rivier, en ten zuiden door de zee be· 
floten. De middel-Iengte van de Gamka - of Leeu
'jVt;n - riyier tot de groote Yisen -rivicr bedraagt 
om trent negentig uren, en de middel .. breedte van 
de zuidoast-knst tot de Oranje .. riyier, volgens de 

opgaven van den Heer BA R ROW, omtrent negcntig 
uren, te ,amen uitmakende, na aftrek van het gcen 

onder de Drostdij Zwcllentfam behoort, omtrent 
zevell duizend vijf handerd uren in het vierkant, 
waarvan eobter het bewoonde gedeelte tot LIchter 
Sneeuwherg niet meer zal bedragen dan omtrent vijf 
en dertig tot veertig uren in de breedte. 

De landerijen dezcr Drostdijen zijn van de besten 
der geheele Kolonie, en gerchikt tot aIlerlci cultuur; 
dock waarvan tot hiertoe, wegens den verren af

nand van de eenige markplaats aan de Ktlapflatl, 
weinig gebruik gemaakt is; vermits geene andere 
produkten daarheen getranfporteerd zijn geworden, 

dan eene geringe hoeveelheid boter en zeep: daar de 
ingezetenen zich aIleen tot de veeteelt 1gepaald heb
ben. Naardien echter aan de zuidoost • kust van 
bet difirikt zich twee baayen bevinden, welke tot 

de 
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de fcheepvaart bekwaam zijn, als de Camtoos - !Jaai ~ 
waarin verfcheidene fchepen veilig kunnen liggen, en 
de Algoll of ZWtlrtkops-hQQ;, ahvaar zelfs een 
zeehoufd gemaalct zoude kunnen worden; zoo zul. 
len deze Drostdijen eene aanmerkelijke hoeveelbcicl 
van kostbare prodllkten vaor den buitenlandfchen 
ha.ndel lmnncn leveren, wannecr men de noodige 
etablisfementen nldaar zoude willen maken, en wall
neer de Kaapfcbe Regering voor de rust en veilig
heid dezer difiriktcn tegen de rooverijen van de Kaf. 
fers en Doschjesmannell behoorlijke zorg wilde 
dragen. 

Onder deze fiicbtingen, welk(t aldaar gemaakt 
dienden te worden, behoort in de eerne pla.ats bet 
aanleggen van eene nieuwe Stad aan de Algoa of 
Z'wartkops - baa;, van drie tot vier honderd huise 
gezinnen, en van een Dorp of VIek aan de Camtoos .. 
baa; van bonderd en vijftig tot twee honderd huis

gezinncl1. Boyendien zouden langs de groote 'Ylsc."" 
rivier, van den mond af tot over de Tarla en de 
Rambos • bCf'gen na~r de Oranje- r;'Vier toe, acht 
tot tien Dorpen behoorcn aangelegd te worden, ieder 
Dorp van vijftig tot hondcrd huisgczinnen. Verder 
zouden ill het difirikt van Achter Sneeu'Wherg, c!t!D 
of twee Dorpen, alsmcde op Nieuwe'Veld, aan de 
Camka of Ltetl1ven - r;,,'ler, langs de Kareck.a of 
Groote Rivier, vier Dorpen, en in de difirikten 
van de Zwarte ruggens, .Bruinlies. hoogle, Zure
~'eld en ZiI;;ika.'11ma, langs de Boscly"l.s1lJans .. Zon-

dagl-
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Jags - en Kromme Rivieren, acbt tot tien DOl'pen 
2angelegd kunnen worden; aan ieder van welke Dor
pen langs de Yi5Ch. ri'Vier tot de Oranje .. ri,ier , 

lllsmede van Achter aSneeuwoerg, Leeuwen ·rivicr 
en Nieuwc'Veld, tot een grondgebied zal kunnell 
aangewezen worden acht of negen uren in bet vier
kant, uitmakende een terrein van anderhalf uur wegs 
Daar iederen kant van het Dorp, of 1angs de groot' 
Fiscn·· riv;e,., van twee uren wegs van de drie zijden 
~an bet Dorp gerekend, het welk met de vierde zij
de alan de rivier .zoude Roten. De redenen welke 
voor een zoo uitgebreid grondgebied voor ieder Dorp 
pleiten, zijn .. ooreerst: omdat aldaar een overvloed 
van goede landerljen gevonden wordt, en ten twee
de wijl de dorpe1ingen zich voornamelijk op de reba
'Pen - en veeteelt moeten toeleggen, waartoe zij rUi
lIle weilanden noodig hebben; terwijl wederom door 
de groote veekudden de cultuur van allerlei produk. 
ten meerder bevorderd kan worden. 

Wanneer men nu vooronderfielt dat deze fiiehtin
gen, waardoor de koloniale welvaart zoo zeer ZOllne 
kunnen bevorderd worden, door den Souverain ge
approbeerd, en door kundige en vermogende pard
culieren voor .1lunne elgene rekening groote aanlagen 
ondernomen en magazijnen opgerigt worden, ier:s 
waaraan onder approbatie van bet Souveraine be
fluur niet te twijfelen is, alsdan zullen deze beide 
Drostdijen aan granen of fijne blom, peulvrucbten, 
boter, flagtvee gf gezouteu vleescb, hammen en 

der-
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dergclijke, zoo veel kunnen leveren als er met mo
gelijkheid zoude kunnen uitgevoerd en gedebiteerd 
worden. De Schapenweiden zijn doorgaans goed, 
en, voomamelijk in de difirikten AchIer Sneeu'Wberg 
en NietI'W'Yeid tot de Oranje -riv;er toe, van de 
besten in de geheelc Kolonie; weshal ve in deze beide 
Drostdijen ruim anderllalf tot twee millioenen reha
pen geweid kunnen worden. Ik zal ondertusfchen 
thans de gezamenlijke produkten, welke reeds bin
nen weinig jaren tot den uitvoer zouden kunnen :e .. 
wonnen worden, ilechts beirooten: 

J. Op 150000 zakken fijne Blom 
en Peulvruchten, tegen 6 rijks-
daaldcrs II 900000 Rijksda 

~. Op 400000 tJ Boter, t~gen 8 

fiuivcrs • 60000 

3· Op 15000 vaten gezouten 
Vleesch, regen 8 rijksdaalders • J~OOOO--

4· Op 1000000 fa Katoen, tegen 6 
tot 8 fiui vers • • • 13°000-

s· Op !lOOOOO fa Aloe, tegen S 
fiuivers IoOOO---

6.. Op 1000000 tJ Hennep en VIas, 
regen 3 fiuivers • 60000 __ 

7. Op 6000000 m \-Vol, tegen 16 
tot 18 fiuiver.. • 2000000-

Te zamen 31 80000 Rijksd. 
At. 
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Alzoo de landerljen van ZitziktJmma, van de 
JIgo(J -Iulal, alsmede langs de groote PiJell .. ri"9ier~ 
Zurc'VeltJ, JJruintjcs-hoogte en Tar/r.a meest uit 
goede en vette aarde heLlam, zoo zonden zonder 

twijfel binnett tien tot vijftien jaren de tbeeplantingen 
importante rommen tunnen uitleveren. De fuiker .. 
plantingen zonden insgelijIts goede oogfien opbren
gen. De koffijboom groeit tevens in bet difirikt van 
Z"rcvcltl en bngs de Vise" - rlvie,. in bet wilde, 
gelijk D. v AN R E ENE N, rue met den Gouverneur 
is op reis geweest, mij verhaald, en my koffijboo
lien gegeven heeR welke aldaar gewasfen zijn, en 
de Mokka-koffij evenaren. Jk tw.ljfeJ dus geeDE
zins of men zal groote kOffijplantingen in deze di
firikten tunncJt aanleggen; do·ch ik %onde bet niet 
raadzaam oordeelen daarop eene bijzondere aandacht 
te vestigen, wijl in de I{olonien dezer Republick in 
de Oost - en Westindien rijkelijk komj gewonnel1 
wordt. Maar c1aarentegen dTende men de theepla11 .. 
tingen op het fierkfie aan te moedigen, en des noods 
-door aanmerl~e1ijke, door het Gouvernement zelve 
te docne uitfchottell, te bevorderen en te begunm
gcn, ten einde den uitvoer van contanten uit bet 
VnderIand naar China voor dat produkt te vermilI" 
deren; te meer daar het thuns bekend en bewezen 
is, dat de Theeboom in de Kaap - Kolonie niet ru· 
leen zich aanplanten ]aat en groeit, maar dat ook 
dcszelfs zaadpitten aldaar hunne volkomene rUpbeid 
Ye-rkrijge:o, en tot nieuwe planten opfc:hieten. Bet 

i e .. 
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RCmald{e1Ul;:~C en krachtdadiglle middel om dezen 
-aanbouw te bevorderen, zoude waarfchijnlijk zijn, 
wannecr het n~taafsch Gouverncment van het Ei· 
land Java provHioncel vijf honderd of duizend Chi
nczen naar de Kaap liet o verbrengen, daar vele de
zcr liellen van de cultuur en bereiding der thee ken
nis hcbben. Tot mcerdere aanmoediging zoude het 
GOllvcrm.mcllt bij voorkeuraan op Java gezetene en 
dcze cultuur in eenen hoogen graad kundige perro. 
nell dezcr N atie, ruime landllreken in Afrika in eigen· 
dom kunnen geven, zonder hun iets daarvoor te 
latcn betalen, mits zij zich wilden verpligten om 
Clone reizc naar China te doen, ten einde van de bes
te lim} ten van thee, zoo mogelijk jonge planten, 
of ten minfie zaadpitten naar de Katlp te brengen, 
oneler vcrdcre voorwaarde, dat, bij 11et geluI,kig 11a
gcn der ondcrneming, de gedune reiskosten hun zul. 
len vergoed worden. Voor het overige zoude mfn 
zoodanige r~lke Chinezen, welke aan die voorwaar .. 
nen voldoen, ouk de theep1anters onder de gerillgere 
Chinezcn op Java, alsmede de landerijen ann de 
Kaap, welke zij daartoe het mecst gefchikt mogten 
oordeclcn, kUllnen l:lten uitkiezen enz. 

De uitvocr van provifien dezer difl:rikten, a]s fijne 
blom, botl.!l", gezoutcn vleesch enz. , over de Cain

loos - of Algoa - baai 11aar Isle de Fraflce, 11ota
'Via, en verdel'e Oost- en Westindifche plaatfen, 
behool'de van dien tijd af aan vrijgel1:eld te worden, 
waartegen kofiij, fuikel", katoen, potasch, peper, 

o en 
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en andere Indifche produkrell, naar de hoofd - en. 
en fiapel- magazijnen van de KaapftfJrJ en de Sal· 
danha - baa;, of direct naar deze Republiek gebragt 
zullen kunnen worden. 

De geheele uitgearektheid der Kaap - Kolonie, tot 
(Ie grenzen, gerekend ten noorden de Groote Oranje. 
rivier, en ten oosten de Groote Pisen - rivier, de 
Tarka en de Bambos -bergen enz" bedraagt in eene 

middelmatige Iengte honderd tachtig tot honderd ne
gentig uren, en in de breedte honderd uren, uit
makende omtrent achttien duizend Hollandfche uren 
in het vierkant, wnarvan twintig op eenen graad ge
rekelld worden, of tien duizend geographifche qua
draatm.ijlen. 

Van deze groote uitgeflrelctheid wordt thans 

l1aauwelijks het vierde gedeelte bewoond door zeven

tig tot tachtig duizend inwoners. Men behoeft der. 

halve niet te twijfele11, dat, wanneer de bevolking 

en de indufirie zich ecnmaal zoo verre zullen uit
breiden, dat de ruime Ialldfireken tot de Oranje. 
";'Yier bewoond en bebouwd zullen kunnen worden, 
welke landftreken grootendeeIs uit goede fchapen

landen beHaan, alsdan ten minfie nog vier of vijf 

milUoenen fcbapen aldaar zullen kunnen onderhou

den, en uit het natuurlijk gewas gevoed worden; 

zonder alsnu de verdere produkteIJ. in aanmerking te 

nemen, als katoen, fuikcr, thee enz., welke voor

namelijk langs de Oranje.. en andere rivieren, die 

zich met deze vereenigen, gecultiveerd, met groote" 
eD 
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en kleine vaartuigen tot d\!rzelvcr mond gettnnfpor
teerd, en vcrvoJgens uirgcvocrd zullCll kunnen 
worden. 

Ook bevinden zich in eenige difiri1{tcn der Kolonie 
rijke mijnen van zilver, lood, ijzer en koper, welke 
voor den handel groote voordeelen zullen kunneD 
aanbrengcn; terwijl men al verder door wljze inrig
tingen en 111aatrcgelen rijkelijk party zal kunnell trek
ken van eenige naburige oOl'fpronkeIijke Volken van 
Afrika, als de Kaffers, van welke men llagtvee, 
huiden, ijvoor, en lVaarfchijnlijk ook wol, komj, 
katoen cnz., zal kunnen bekomen, wanneer men, 
namelijk, de hoorden dier Natie belang zal weten te 
doen acllen ill de welvaart der Kolonie, hun van 
wOldragcnde fchapen voorziet, en onderrigt geeft 
in den aanbouw van zoodanige produkten, welke 
men in het vervoIg van tijd vnn hun zoude kunneu 
ruilen tegell zoodanige fabriekwaren en andere goe
deren ~ waarop dezc Volken het meest gefield zijn. 

Verder zal men vall de Briquas ijvoor, koper, 
ijzer en final; van de TamoutN.os, alsmede van So
fala en Monomotapa, ijvoor en goud, en van 
Matlagaskar huiden, rijst, bout en fpecerijen kun
nen bekomen; terwijl men al verder de verfirooidc 
kralcll der IIottentotten en lJoschjesmannen in vaste 
woonplaatfen zal kunnen vcrgaderen, dezelve van 
Vee en allerlci ntutige gerccdfchappen voorzien. 
en hen in den lalldbouw en de geregelde Veefokke~ 
rijen ol1derwijz~n, en daarin fmaak doen vinden, 

o Po teu 
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ten einde langs dien wcg niet aneen binnen de !{o
Ionic, maar zelfs buiten derzelver grenzen aHe in .. 
gezetenen allengskens tot Dl1ttige bezigheden aan teo 

fporen, en daardoGr lediggang en nl:penden l100d te 
verbannen als eeDe der hoofd - oorzaken, welke tot 

biertoe tot menigvuldige onlusten, roovcrijen en 
moorden bebben aanleiding gcgcven onder de onbe
fchaafde menfchen zoo binnen als buitcm de grcns
palen der Kolonie. 

Om nu aan den Lezer, bij wijze van recapitulatie 
der door mij geproponeerde nieuwe l1:ichtingen, cuI· 
tLIur en handel, benevens het refultaat van alIa r.e 
door mij gedane voornngen, in cen opfl8{J van het 
oog voor te houden, heb ik ~emeend de hierbij g:e .. 
vocgde Tabelle te moeten vervaardigen. 

De produkten welke in de nevensflaande TabeHe 
zijn opgegeven, worden gedeeltelijk geladen aIs bal .. 

Jast en ondcrlasten, ieder tot vier duizend ponden 
gerekend ~ als bij voorbeeld, blom, wijn, boter, 
gezout:en v1eefch, aloe,. oIle, tabak, hennep enz.; 
en gedeeltelijk als Dovenlast@n 7 aJs gedroogde vruch ... 
ten, l{atoen, wol, buiden cnz .. , van omtrent twee 

duizend ponden, of honderd twintig cubiekvoetftll 
ieder last. 

TerwijI men DU ieder fchipvracht gewoonlijk op 
twee derde of iets minder aan baJ1ast of onderlasten:t 
en op cen derd~ of iets meer aan bovenlasten te re
ken ell pleegt; zoo bedTagen deze produttc1J to ZI\

sen aail ballast of onderlasteD vier en twintig dui-
zend 
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Mend Jasten, en aan bovenlasten negen duizend c1rie 
honderd. Hiervan kunnen omtrent zcstiell duizcnd 
lasten aan provificn na:lC Isle at France, Bourbon, 
en de Oost - en Westindien uitgevoenl, en om trent 
acht duizcnd lasten aan onderlasten, benevcns negen 
duizen i drie hond&!rd lanen aan bovcnlasten nnar 
Europa g\!bragt worden i llctgeen de vracht VOOl 

twcc. lwlH'cl'd twee en twintig fchepen iloude hedra
gen, icdcr f:':hip tegen honderd· en vijftig lasten, en 
vp de waarde Vall omtrem: hon;lerd d~lizend gMldell 

aa:l koop.pr~s gcrckend. 
De goeder~ll, wel!te voor de zC'ltiY::n dl1izend·lt1~

tel K~aprchc prod'lktcn uit dl! Oost - en \Ve5t:iudien 
db teruJvracht J'aar d.:! }{a.zpf.d.r!, of direkt n3lr 

europa gebragt kunJ."H..u wOld~n , kVl!rcn hUl'ne volle 
l.:-Jing op ~.a1J cen g:::td van honrerd en zcs fcbepei.19 
~cder gerckend tc~rll LOl1l1el'd en VI;fiig ]astea, bet? 
gCCll te zamen benru$igt "-Il'ie honJcrd ucht Clt twintig 
fcheepsladingeu. \V dke gelegenhcid zou~le. dit niet 
gr'vcn tot fc hcepl. reeucrijcD, het zij dan aan de 
l{aap zeh'e, het dj in het Moederlund, V'Jelk cerUe· 
b li'cn t\\~fd DOg voordccliber zoudc Zijillo 

Zu 'k een booge trap van. culnutr, indufl:ric en 
lJ:mdcl in de K(lap- Kolouie is buiten kijf in de eerfie 
r1aats afhankelijk van gunfiige t~dsomfhmdighcdcn ~ 
waaronder voornamelijk behoort cen algemeonc Vre
de onder de E uropiG,:he Mogenheden; maar in d€ 
tweede plaats moetCll daal'toe nict minder medewer
!tell de ma\ltregdcn, welke bet Opperbdluuf dezelt 

o 3 Repu-
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RepubUek zat nemen ter bevorderil1g van den voor
{poed zoo harel" Kolonien in bet algemeen, als der 
Kaapfche Volkplanting in het bijzonder, ten opzigte 
van bevolking, cultuur en handel volgens de in dit 
werk opgegevene grondbeginfelen; terwijl eindelijk in 
de derde plaats daartoe ook zal vereischt worden de 
aanftelling van zulke ambtenaren , ter waarneming van 
het beftuur aldaar , als bekwaam zullen zijn om de ware 
belangen van aUe de verfchillende takken van land
bouw, handel enz., te beoordeeIen, en die tevens 
zullen bezield zijn met den go eden wil, om -alle zulke 
heilzame maatregelen met meer ijver voor te Haan, 
aan te moedigen en te bevorderen, dan zulks door den 
gewezen Commisfaris Generaal DE 1\1 1ST en den 
Gouverneur JAN SSE N S gefchied is. 

Onder deze hoofdzakelijke vooronderfiellingen mag 
men veilig vertrouwen, dat Neerlands kooplieden en 
vermogende ingezetenen, het zij door afzonderlijl{e 
ol1dememingen, het zij in Handel- maatfchappijen, 
doch zonder uitfluitende voorregten vereend, zllllen 
medewerken om de goede oogmerken van het Opper
beftuur dezer Repuhliek, tot opbeuring der Kola
niale welvaart, en daardoor tegelijk de welvaart des 
Moederlands zel ve te bevorderen, bet geen dan ook 
op rolide gronden zal kunnen gefchieden, wanneer 
men niet meer bevrcesd behoeft te zljn, om door 
de Koloniale Regering belemmerd en tegengewerkt 
te worden, noch zijoe ondememingen door eene laf
hartige overgave der Kolonie aan den vljand verijdeld 

te 
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te zien, als bet welke dnardoor zal voorgekomen 
worden, dat men onder een' braven Opperbevelheb. 
ber een aanzienlijk gedeelte der Armee van ten min
fie tien of twaalf duizend man detacheert, en bij 
aanhoudendheid aan de KfJap guamizoell deed 
bouden. 

In een tijdsbeftek van vijftien tot twintig jaren 
zal alsdan de KllfJp - Kolonie gemakkelljk tot zulk 
.eene boogte van cultuur en voorfpoed kunnen ge
bragt worden, als in dit werk is voorge!1:eld, en 
zulks, hoe uitge!1:rekt de voorgel1agene verbeteringen 
ook zijn, met weinig of geene uitfchotten VOOl de 
Republielc. 

Voor 't overige is het zeker, dat de kooplieden 
en vermogende ingezetenen van dit Gemeenebest, 
bebal ve de fondren welke zij verkiezen tegen goede 
renten en folide bypotheeken in de Kaap ... Kolonie 
aall te leggen, of voor efgen fpeculatIe gedeeltelijk 
in den Kolonialen landbouw, en bet aanfokken vall 
fijne woldragende fchapen te befteden, geene andere 
uitfchotten zullen behoeven te malteD, dan het uit
rusten van fc:hepea met cargaibenen vall' noodwen
digheden, om de magazijnen aan de Kaap daarmede 
aan te vullen, terwijl zij vervo]gens zeer weI hunn. 
rekening bij de retour .. ladingen zullen vinden; ge
lljk ik misfcbien in een bijzonder werk over de cul
tuur en handel in de Kolonien breedvoeriger zal 
betoogen. 

Thans zal ik nog maar aanmerken, dat hoofdza-
o 4 kclijk 
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kelijk drie groote vooroordeelen aan de verbetering 
der Kolonie fchijnen hil1derlijl~ geweest tc zijn, wel
ke men genoegzaam befpeul't, cL1.t tot nog toe, zelfs 
onder anders verfiandige lie den , plaats hebben; hoe
zeer reeds uit bet te boek geftelde vall vroegere 
fchrijvers, wannecr men dczelve met aandacht leest, 
bet ongegroude hunner fuficIluen genoegzaam blijkt. 

Deze vaofaordeelen zijn, 'Voorccrst: bet vcrkeer .. 
de begrip't hetwelk fommigen, dvor onkunde of 
verkecrde onderrigtingell misleid, van de inboorlin~ 
gen en ingezetenen der Kaap - Kolonic hebben opge .. 
vat, die zij als een ruuitziek en onrustig yolk wil
len doen vo orko men , waaronder mh"fc!1iel1 bij fom
migcn verbOJ:gen oogmerken zouJen l\U1l1lell fchlli
len. Ten I.')veede: zoekt men het daarvoor te doen. 
houdeD ~ dat dcze KoloDie voor geene aanmerkelijke 
v(..rbcteringen zoude vatbaar ZijIl, zoo wegens ge. 
brek aan zoet of versch water, als wijl geene groo

te bcvaarbare rivieren daarin zouden gevonden war .. 
den, wnardoor dan het tranfport der voonbrengfe
leu olluitvoerbaar zoude zijn;. en hieruit maakt men 
dan ten derda het valfche benuit op ~ dat deze 
Kolonie niet anders dan als een' las.tpost voo.r het 
L~nd kan. aal1gemerkt wordt;n .. 

In mijn beknopt berigt, het welk bij dit werk 
wordt. uilgegevcl1, heb ik deze en 311-dere VOQl"oor
deelen en verkeerde fuften uen wederlegd., en t zoo 
ik vertrouw, genoegzamn doell zicn, dat niets van 
dien aard eenen importanten landbouw in de Kaap ... 

l{o-
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Kolonic zal hinucrl~jk zijn , wal1neer men maar niets. 
van p( lirickc illtJ igllCS tc vree7cn hceftu 

lk heb ook in de d.lgcl.ijldchc lOllvcrfatie waarge· 
l!OmCn, dar 10mmige Jicden hUlllle venvondcring be
tuigd hebbell ov~r mijne in dit werk br:!cdvoerig op ... 
ticgeven vOOl'flai;en, tOt het fii\.hten van zoo vele 
nieuwc ficdcil en dorpen; kunnende zij niet begrij. 
llCll van waar de verclscbte lwsten en de noodige 
1l1cnfchcll tot zulkc uitgdlrckte ctahlh;femellten zou· 
,!c..:n kunnen Immcn cnz. De zoodanigcl1 zullcn ill 
(l;t ,,\ elk de mi..ldel..!ll hiertoe vill'tcn opgcgeven, en 

\ uOl"uecllicn , wcll~e mc;n dica a:mgaande in de 
r~(lord-All1crH"ilal1rchc Staten [edcn de hl!dle twin
tiJ j.m~ll J..ll1 vinck,), zl~l1en ter bC\fSLiging do.ll'V311 
l,.wll1cn hr"! .. I .. Ld. l\lCll kan 001, hic~ OhllrC!lt naz:en 
l...!t VjCll~l! Dlcl V~ll j1 A R ROW'S Rcizc,'Z daor da 

Bum:;; !'lu;len 'Yell .... 1frika, in h::!t NederdPitsch 
ljt~;e;cvcn hij F. no 11 N tc IIaarhm, waaria Y:m 

blud.l. 251 tot 260 ~u l .. c voortrcncl~J...e verbelerin .. 
~11 Z\jtl voo~jeHe~J, dat GC4clve de a~ndacht vall. 
her Bata. f~ch GOllvernement, en van 3Ue de genen 
iLc bdang in c.cn voorfpoed van dit land fiellen, 
(.vel \\ .,:tr lig zijn. 

Dc min bedrevcn Lczer zal, door 11et lco;.>;cn , voor .. 
D:'I1l1elijk van bladz. 259, zich v')lkomen kunnen 
O\'d'llli~en van de waal'hcid del' gronden, welke ik 
,"oor mijne voorgcflc1dc iHchtingcn hcb opgegeven .. 
ITd is hierom dat ik (~C7,~ pasfage, ten gevalle van 
rl .t..1Jll\cn wdke het welk VJl1 BAR 1\ 0 \V niet bezit .. 

05 ten, 
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ten, daaruit zal ovenlemen en woordelijk hier laten 

volgen. Dezelve luidt als voIgt: 
u De oprigting van dOl-pen in een uitgefirekt land, 

JJ het wclk fchaars bevolkt is, moet men houden 
JJ voor den eerfien (lap tot eene meerdere befchaafd

"heid. Eene fiad of dorp is gelijk bet hart in het 

JJ dierIijk gefiel, het verzamelt, ontvangt, en ver· 

"fprcidt de beste voortbrengfe1s van bet land, hI 
" welles midden het gelegen is, en geeft bet kracht 
,. en werkzaamheid door den gefiadigen omloop die 
II het bevordert. Illdien de menfchen aanhoudend 
,. een land bewoncn, I1et welk weinig be volkt is, 
... al hebben zij bij zich zeh·cn aIle de noodwendig

'J heden van het leven in ovel'vloed, zullen zij er 
JJ echter de aangenaamheden niet van genietcn J zrlfs 
,J in de gewone omftandigheden van het leven. Zon

... der cen wederzijdfchen ommegang met, en den bij

JJ nand van andere mcnfchen is bet leven needs een 

tJ aanhoudend gcbrek. 

u De goede uitwerking van zulke maatregelen is 
tJ ecbter het werk niet van ~enen dag, maar moet 
.. door den tijd bereikt worden, het zal even weI 

IJ met zeer veel moeite verzeld gaan, om dit yolk 
.. nader bij elkander te hrengen (.), en hell van de 

mid-

( "') BiJ eene nndere gelegenbeid zal ik aantoonen, dat 
de moeite om de Kaapfche Ingezetenen nader bij elkander 
te brengen niet zoo groot zal zijn, ja dat zelfs met min.. 
eer mocite dan men zich thans mag verbeelden het groot-

fte 
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'J middelen gcbl'uik tc docn m, kcn, tot bctcrc op. 
u vocding van bunnc kjn~lcrcn; om duol' het daar
tJ fiellcn van nicuwe marktcn vour humIC voort
JJ brengfclcn, en, door eenen gcfbdigen omgang met 
It c:ll\.andcr, hen gcvoclig te maken voor de aange. 
u naamhcdcn en de voordcelen van cell maatfchap· 
JJ pehjk le\"cn. Of de Hollanders in ftaat zullcn 
" W'czcn om dit tel" uitvoer te bl'cngen, of zich de 
" tnodte weI zullen gcven om er de procf van te 

" ncmen, is twijiel~chtig C * ); maar indicn dezc 
JJ Kolonic immel' andcrmaal ccne Britfchc bezitting 
" ll10gt worden, zullen dcze of dcrgclijke befchik
JJ kingen de aalldac..ht vall bet Gouvcrnel11cnt weI 
IJ naar zich trd.ken." 

Ilicrmedc zal ik thans mijn tafereel der tc onder .. 
nemtI1C vc..rbeteringcll aan de ]{aap - Kolonic, ucvcns 

de 

fie gedcelte der tegel1woordige Plaatfen zal kunnen ver .. 
anderd worden in kleine gehuchten of dorpen. 

( *) Wij houden 011S verzekcrd dat het evan min twij .. 
felnchtig zaI zijn, of het llataafsch Gouvernemcnt zaI , op 
de voorgeftelde verbetcrillgen zoo weI van den IIeer 

.B A R. R. 0 W, als door mij en andere fcllrijvers, nag verd~r 

proeven docn nemen, gelijk zulks reeds door den IIeer 
G. K. V AN HOG END 0 R. P, en door mij begonnell is, 
en zich oak in ftant bevlndcn om dczelve vcrbetcringcn 
d.'1deIijk ten uitvoer te docn brengcn, even gelijk zulkl 
oak door de Engelfcbe Regering zoude kunncn gefchie .. 

den. 
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de te verwachtene goedc gevolgen welke daaruit 
zouden ondlaan, fluiten, in vertrouwcn dar het Ba
taaf~ch Gouvernement de voorgef1:elde fiichting van 
vijf nieuwe Stedell en zeventig Dorpen, veeleer te 
gering gefield dan te hoog opgegeven zal vinden, 
voor eene bijkans onmetelijke lalld[lreek, waarvan 
het t11ans bewoonde gedeelte omtrent vier of vijf 
duizend uren of mijlen in bet vierkant bevat, ter
wiji de natuurlijke vaste grellzen van het gedeelte 
dat thans nog gehc~l in wildcrllis ligt, tot de Groo
te OrtJl1je - rivier gerekend, nog eene ruimte van 
nict minder dan veertien tot zcstien duizend urell 
vrn twintig in eenen graad zullen bciluh:en; in wel
ke gebeele uitgefiTektheid vall achttien of twintig 
fuizend uren in bet vierkant, thans met meer ge
voaden wordt dan aIleen de KfJaplJ.ad. en de zoogc.
naalllde Simons flad, benevens negen tot elf dorpen. 
of gehuchten, te zamen door niet meer dall zevcn. 
tjg of tachtig duizend menfchen bewoolld wor
dcnde. 

'rhans dien ik, na deze uitwijding, den draad 
van mijn dagverhaal en het vervolg mijncr reize we.
derom op te vatteD, en te voltooljen. 

Den twceden November van de Plaats van J A H 

r E It B LAN S vertrokken zijnde, vel'vordcrde ik rov
ne reize voorfpoedig en zonder bijzomdel'c outmoe
tingen, tot dat ik den twintigf1:en November 1803 

aan mijne vorige provifiol1eele woonplaats, bet 
R.onde Boschje, aankwam, waar Ik van de toen .. 

:ma-
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maJige bewoncrs met oe uiterfie bevrcemding ver .. 
nam, dat de Gouverneur JAN SSE N S gedurcndc 
mijnc ab'cntic had goedgevondcn, dcze Plaats te 
doen vcrkoopen, rnijl1e kolonisten te noodzaken 
ieder voot zich zelven eell verbl~f te zoeken, en 
mijne goedcren a~n vreemden ter bewaring te geven. 
Deze ha lddwijze, welke t!cnen der karakter-trck. 
lrcn van den I leer JAN SSE N S kenbaar maakt, liet 
ik met fiilzw~jgen pasferen, zander mij daarov( r 
belccdigd te tooneno Ik was dan genoodzaakt m~lne 
woning nan de Kaapjlad te nemen, en mijne kolo
nistcll in vcrfcheiden huizen te belledcn. 1\ adat ik 
d:mrrne<.te ccnige dagen had dborgebragt, en intus .. 
fchen aan de G emagtig den des Heeren v AN HOG E U· 

nOR p had kennis gegcven van mijne waarnemingen 
omtrent de Janderijen en baaijen die ik bezocht bad, 
en in hoe verre dezelve tot de oogmerken van den 
lIeer v AN HOG END OR P en de mijne zouden l{un .. 
nen dienell, ook hierover onze geda~bten elkanderen 
med~gcdeeld en gemeenrchappelijk ons befluit geno
men llebbende, zoo verzochten wij den Heer GOtt
vern:ur, aan WiCll ik te voren ook reeds berig't 
had gedann nopens mijne binnenlaildfche reize, ons 
eene conferentie te bewilligen ten einde onze belan
gen aan hem va or te dragen. Bet gevolg hiervan 
was, dat ik, met en bt:>~levens de voorgemelde Ge· 
magtigden des Heeren VAN HOGENDORP, in d: 
maalldDecember 18,'3, dadelijk zulk eeDe conferent~ 
:met Gouverneur en Raden vall PoJide hield; bij de-

ze 
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%e gelegenheid nogmaals behoorlijk verflag van mije. 
lle waarnemingen op mijne reize, en, na eenige de. 
batten, de drie volgende propofitien deed. 

Yooreerst, dcwijl blj het door mij gedaan onder .. 
zoek was gebleken, dat ill die contreijen, waar de 
bekwaamfie gelegenheid tot den kusthandel was, 
geene genoegzame Ianderijen gevonden werden ~ 
welke aIsnog ter vrije bcfchikking des Gouveme· 
ments fionden, of derhalve de geprojeC1:eerde kolo
nifaticn zouden worden gewezen van de hand, dan 
weI, 

ten tweeae , of het Gouvernement in zullt een gebrek 
aan landerijen zoude kunnen voorzien, door zoo 
vele LeenpltlQtfen van de tegenwoordige bezitters 
intetrekken, aIs noodig is, mits deze Iaatfien behoor. 
lijk te dedommageren, en alsdan deze ingetrokkene 
Plaatfen aan ons aftegeven t onder alzulke voor
waarden, als Gouverneur en Raden zonden bevin" 
den te behooren, bet zij dat wij de kooppenningen 
refiitueerden, dan weI anderszins; of, 

len aertle, indien het Gouvemement in de geda .. 
ne propofitie niet zoude willen treden, of dan de Go. 
magtigden van den Heer v A N HOG END 0 R P zoU· 
den kunnen toetreden onder deszelfs goedkeuring en 
met approbatie der Regering, vier of zes Plaatfen 
voor bunnes principaals en mijne gemeenfchappe
Iljke rekening aan te koopen, ten prefumptiven be
loope van vijftig tot zestig duizend guldens, waar .. 
door dan ten eenenmale in het gebrek aan landerijen 

Ianp 
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lang;s de zcekllst, zoo tot de noodigfie cultuur nls 
tot het oprigtcn van gcbouwcl1 el1z. zoude kunnen 
worden voorzien, tCl'wijl de nog vcrder benoodigde 
land:rijcn, vaor het aanfokken van aUerlei Vee, bij
zonder voor het aantclen van Spaanfcbe fchapen, 
gezocht cn dadelijk in bczit zouden moeten genomen 
worden in die gedeelten der thans niet geoccupeerde 
Iandfirekcn der Kolonie, welke daartoe het meest 
bekwaam zouden worden bevondcn, :lIs op de Rog
gevclden, Nietl'Weveld enz. 

Op deze dlie propofitien werd door Gouverneur 
en Raden \"an Politie beflotcn: 

Dat Gouverneur en Raden, met opzigt tat de 
ecrfle propofitie, niet bc£luiten konden, om de ge. 
l')rojeae~rde kolonif.:'1tie van de hand te wijzen, a)zoo 
zij dezel -Ie aIs wcnfchclijlc, en tot heil der Volk

planting bevorderlijk befchouwden; weshalve de 
Regering aIle middelen zoude aanwenden, om in 
het getlrek aan landel'ijen te helpen voorzien, door 
11et faciliteren van aHe zulke middelen, a1s waardoor 
bet plan bevor"lerd zoudc kunnen worden; 

dat, wat de t'Jveede propofitie betrof, Gouverneur 
en Raden even min konden befiuiten, om Lee". 
p/tlatftn in te trek ken en die ann ons af te geven, 
a]s zijnde zulks meer cen objeCt van particuliere 
arrangementen; maar dat, 

betreflende de derde propoJitie, Gouverneur en 
Raden ten volle approbecrden den aankoop, die 
door ons zelven zoude gefchiedell van al zulke 

Plant-
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Plaatfen, als wij tbans en in het vervoIg tot arron
disfement en vergrooting van onze aanleggillgcn 
mogten noodig hcbben; met bepaling, dat aUe 
dergeIijke Plaatrell ten onzen faveure zouden worden 
geconverteerd in cen' vollen en vrijen eigendom; wanr .. 
bij de Gouverneur, uit eigen aandrift ais 't wara, ten 
bewijze eencr gun!1:ige dispofitie, voegde, dat 0111 

zoodanigell aankoop te faciliteren, bet Gouverne .. 
ment aan de tegenwoordige bezitters van zulke Plaatfen 
de vrljbeid zoude geven, om zicb andere Plaatfen in 
de Kolonie, mits die niet reeds geoccupeerd waren, 
te mogen uitkiezen, welke alsdan aan hun insgelijIcs 
als een vrij eigendom zouden worden afgefiaan. 

Voorts wCl'd in deze conferentie door Gouverneur 
en Raden bellotcn, dat wij de noodige ftreken lands 

tot bet aan)~gr;cl1 van Yeeplaatfin zouden mogen 
uitkiezen in (Ie wildernisren van NieuweveJrJ, Zak
rivier, Gamka of Leeuwen - rivier, de Zwarte 
Bergen enz.; met verdere bepaling, dat, ingevoJge 
van het vcrhandelde, ell den ZlU der intentie, door 
Gouverneur en Raden in deze conferentie gemani
fcfieerd, ik met en benevens de Gemagtigden des 
Heeren VAN HOGENDOLtP my per Request aan den 
Raad zoude adrec.teren, waarop alsdan ten onzen 
faveurc, overcenkomfHg bet voorloopig bij moude 
beloofde, zoude gedisponeerd worden. 

Ten gevolge hiervan werd dan door meergemelde 
Gelllagtigden en m~i, een gemeen[chappeJijk Request 
by Gouverneur en Raden ingelcverd, gelijk zulks 

hier 
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flier achter hijgevoegd is onder de Bijlagen onder 
Lit. B., nudat ik alvorens door dl!n Heet Gouver
neur, bij Misfive van den 30 December 1803, 

(rus Bijlage Lit. A. hier Devens gevoegd) was 
uitgenoodigd geworden, om het zelve fPocdig in te 
dienen, met hijgevoegde drangreden, dat bij hem 
Gouverneur aanzoeken tot uitgcving van LeenplofJt. 

fin en Erven gedaan waren, op, of blj bet zelfde 
terrein waar ik ~l1igt voornemens Itonde hebben ~ 
I.n waar omtrent it benevens den Heer v AN H 0-

G END 0 it. P werd preferent gel1:eld. 
Dan, wnt waS bet gevolg dezer gunstige f'ChiJn ... 

vertooning V Geen aIlder dan dat het Kaapf'Cbe Gou .. 
vernement tegen deszelfs mondelinge bepaling en 
bel often , in voorgemelde Conferentie gedaan, niet 
dan gedeeltelijk op ons Request gedisponeerd heeft, 
blijkens Extract-Refolutie vah Gouverneur en Ra
den van Politie, van den IS January 1804, waar. 
bij aan den Heer v A N HOG END 0 R P en mij, de 
lnnderijen in bet Ouae Niqualantl, de Plettm!Jergs
lJaai en de Ylcescn .-bfJIII, welke ter dispofitie vIn 
het Gouvernement nOD den , zijn geaceordeerd ge ... 
worden, bl~jkcns Bijlage onder Lit. C. 

Hoezeer ik nu ook over deze, niet dan gedeelte. 
]~ike dispofitie van Gouverneur en Raden op ons 
Request, verwonderd was I ell hoezeer wlj voorrs 
eene floodeloze vertraging in bet aanwljzen der lan .. 
derijen ondervinden moesten, welke ODS bij de vaar
fthreven Refolutie waren geaccordeerd geworden J 

P ter 
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terwijl wij veel meer onverwijld in bet bezit derzelve 
badden kUDnen gel1eld worden, zonder dat bet 
noodzakelijIt was de grenzen vooraf zoo naauwkeu
Jig te doen bepalen, als het welke even zoo weI na 
tiat wij werkelijk in l1et bezit derzelve getreden wa .. 
ren, had kunnen gefchieden t te meer I daa-r over 
bet algemeen de limiten van weinige Plaatfen in de 
Kolonie opgemeten, bepaald en gekaarteerd zijn; -
]liet tegcnfiaande dit alles, zeg ik, blevcn wij nog 
needs ill de hoop verkeercn, dat men nogtans ein .. 
deIijk aan het gegeven woord ge£hUld zoude doen. 

lk wachtte derhalve tot na het a!1oopen der C'Om .. 
misfie ~ waarvall in do meergemelde Extract- Refo
lutie van den 18 Janunrij 1804 wordt gewag ge
maaln, wanneer ik mij andermaal door eene Memorie 
aan den Gouverneur adresfeerde, met verzoek om 
'Van bet effect der gedane beloftcn te mogen jouisfe.. 
ren, door in bet bezit der aan n11j reeds toegefiane 
landerijen gefield te worden enz. 

lIet gevolg hicrvan is geweest, dat ik, nevens de 
Gemagtigdendcs Heeren VAN HOGENDORP, tegen 
Qen IS AllgUstUS 1804- in de Raadzaal ontboden 
\verd , om met Gouverneur en Raden van Politie 
eene confereiltie te houden. 

In deze conferentie bemerkte ik niet zonder vet
wondering, dat de gevoelens des Gouvemeurs toen 
ter tljd geheel veranderd waren, firijdig met het 
voorloopig vastgefielde in de conferentie det maand 
December 1803; daar de Gouverneur tbans te ken-

nell 
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ll'Ct1 gar, dat, - dcwijl de voorfchrcvcne ter dispo. 

fitie V:lI1 bet Gouvernement ftaande lundcrijcD niet 
toereikcnde waren, en het aankoopen van Plaatfen 
(waarop inmiddels de goedkeurlng des Heeren v AN 

no G END 0 R. p bij zijne Gcmagtigdcn was ingeko
men,) exhorbitante kosten zoude veroorzaken, 
euz. - hij Gouverneur derhalve niet raadzaam oor
decIde, en als 1I1edegemagtlgde des Heeren v A N 

11 0 G END 0 R P niet konde toellemmen, om de 

geprojcCl:ecrde kolonifaticn werkelljk te ondel·ne
nlen enz. 

Bet verder verhandclde nopens deze zaak te om
flagtig zijnde, om ill zijl1 geheel ill bet tegenwoor
dige W\:rk verhaald te worden, merk ik thuns aUeen 
aan, dat de Gouverneur den voorflag deed, om, 
in plaats van de reeds blj meergemeide Rcfolutie aan 
ons bewilligde Ianderijen, 0115 een fink lands aan de 
IlofJt-baai te geven.. Naardien nu dit aangebodene 
fink laud, op zijn hoogst gerel(end, niet meer dan 
twintig duizend guldens waardig is, zoo konde 
hetzthre geenszins als een equivalent worden aange
merkt voor de groote kosten t welke door den Heer 
VAN HOGENDORP en mij, reeds ten bed rage van 

meer dan honderd duizend guldens, gedaan waren; 
weshalve ik, het onaannemelijke in den voorfiag des 
GOllverneurs betoogd hebbende, verklaarde, dae, 
dewijl fcdert de cOllfcrentie der maand December 

1803, geelle vel'andering in de locale en andere om
fiandighedcll der Kolonie was voorgevallen, er ook 

P 2 geen{l 
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geene reden was, waarom de Geinteresfeerden thanl 
eensklaps bun gcheel plan zouden opgeven, tegelijk 
met hUAne zoo wezenlijke bcIangens, daar zij at .. 
relic 2mlke importante kosten tot l"olvoering van 
Iletzelve plan lraddcn aangewend; en zulks aUes 
tcgen de uitdrukkelijk verklaarde intentie des Ba
taaffchen Gouvernements, welke ook door de 
Kaapfche Regering was erkend geworden enz. 

De Heel" Proe ureur OeneraaI BEL A. A:& T S V A N 

llL 0 I{ LA '!i D, een derGeUl:tgtigden des Heeren YA N 

II 0 G & N n 0 Jl. r, bet door m ij voorgedragene ten 
vollen ol1derfiellnd 11ebbende, verIdaarde, eene aan
ichrijving van zijnen plincipaal te hebben ontvan
gen, waarbij dezelve aIle de arrangementen goed .. 
keurt, zoo als dezelve in de conferentie deF maand 
Deceinber 1803 door de Geintetesfeerden voorgedra
gen, en door Gouverneur en Raden geapprobeerd 
en geaccordeerd waren geworden; weshalve hij' zich 
Iliet geregtigd achtte, van de l1elange:u zijns princi
pauls af te zien, en derhalve aIsnog verwachtte" 
het effeCt: der door bet I~apfche Gouvernement 
gedane be-loften voor zijniD prineipaal vervuld. to 
2ien enz. 

De Gouverneur, llierop gecne bctere redenen V'oor 
zijue weigering kunnende bijbrengen, verklaarde" 
dat wij eene fchriftelijke Refolutie zouden bekomen, 
waarop wij ons alsd"an fchriftelijk zouden adresfe
ren enz., eD hietmeee liep deze eonfercntie ten 
elude .. 
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Ten overvloede ontvingen wij hierop eene Re
Calutie van Gouverneur cn Radeq, gedateerd 
van den zelfden IS Augustus 1804, als den d:lg 
der laatRe conferentie, bij welke \Vij uitgenoo
digd werden ons fchriftclijk te adrcsferen enz. 
Dan ~ inmiddcls vond de Gouverneur JAN SSE N S 

g')etl, bij Refolutie van Gouverneur ell Ra. 
den onder den 29 Augustus daaraan volgen
de, mij te ordonneren, met het ter Kaapfch~ 
Rccde liggcndc Amerikaanfche Schip Indullrie, 
gcdestincerj naar Charlestown in Zuitl- Caro .. 
lina , betwelk hinnen tien dagen zoude afzei
len, de Kolonie te verlaten; bier mede ten eene
maal het masker afligtendc, en zijne tot dus 

verre :gog eenigzins bcdckte oogmerken bloot leg
gende. 

Ik heb mlj dan gcnoodzaakt gezien, om, tell 
gevolge van dat be.vel, mijne KoIonisten ell goe .. 
deren voor een groot gedeelte als eene proor 
van het toeval, in dat, door zulke handelin .. 
gen, rampzalige land te moeten achterlaten, en 
ben na eene moeijelijke, gevaarvolle en kostba
re rcizc., over Charlestown in het begin van bet 
jaar ISOS, ill dcze Repuhliek geretoumcerd" at
waur ik voorts mijne bezwnren tegen den gewe
zen Comulisfaris Generaal D E 1\1 I S T en den. 
Gouverneur J A. N SSE N s, bij het Opperbeftuur 
dczer Repuhlid{ hell ingebragt, met verzock: om 

p 3 ccne 
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~ene bchoorlijke fatisfaaie, fchadevergoeding en 
herficlling, in aIle, bij Hoogstdeszelfs befiuiten 
zoo weI, als bij Refolutie. der Kaap~he Rege
rIng mij toegefiane regten , concesf1en van laD.
derljen, enz. Ook heb ik federt dien tijd ver
Damell, dat de Heer G. K. V A N BOG END 0 R. P 

zijge bezwa~en en roclamos insgel.ijks. heeIt doen 
inbrcngen. 

lk vcrwachte dan alsnog met een vol ver .. 
trouwell de finale, fpoedige ell fa.vorabele be
fHsfmg des Gouvenl~ments d~er Republiek iI) 
mijne zaak, waardoor ik mij alsdan in de ge1e
genheid zal bevillden, om bet Publiek kennis te 
gcven, op welke wijze zulke handelingen, ali 
te mijnen opzigte door den gewezen Commisfa· 
lis Generaal D It MIS T in d(! K-aap~he Rege-.. 
ring hebben plaats gehad ~ door het Opperbe .. 
4luur dezer Repuhliek zullcn aangemel=kt en gere
dresfeerd zijn geworden; waardoor dan ook ver .. 
mogende ~oplieden, Renteniers en andere Ingeze. 
tenell dczer R.epuhlick, welke de middelen tot nut
ttge ondememingen hezitt-en, en genegen zoudeu 
zfjn, om, dQor die te. beproeven, de lUltionale 
welvaart te helpen bevorderen, indien zulks zonder 
gevaar van zicb zelve te benadeelen kan g.efchieden, 
ill fiaat zullen gefteld worden om te beootdeelCl1. 

of 
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of zij ill bet vervoIg eenig~ fpeculaticn op de Kolo
nieD van dczcn Staat zouden durven w:J,gen, zonder 
bevreesd te moet~n zijn, om door de Koloniale Re ... 
geringen belemmcrd, te leur gefteId, en v;:.n hUll 
;egtmatig cigendom beroofd te worden. 

o 

:n IJ" 
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BIJLAGE.A. 

Zuid. Afrika ~ Katlp de Cocde IIoop .. 
den 30 December 18og. 

J. w. JAN S S£ N s, Gouvcrneut 
en Generaal en Chef voor de Ko
lonie de Kaap de Goede Hoop el! 

den re&forte van dien 

aan 

den IIccr VON DOUCH:ENRODEltc 

M JJ NIlE E n. ! 

Frequent is Uw Ed. lnij komen ondethouden over 
Uw Ed. projeCten van Land- oeconomie; en telkeng 
is UEd. verklaard, dat bet Gouvernement zeer vet
langende is U efieCl: van de gedane belofte, door een 
fiuk woest land toetellaan, te zien hebben. UEd. 
bebt eene landreize, ter uitzoekiug van bet geen 
UEd. mogt convenieren, ondemomen. Sedert UW' 
Ed. retour beeft UEd. ~~n en andermnal mij ge~egd , 
dat UEd. eene cOnfer2l1tie met mij en de Heeren Ge
magtigden van dell lIeer VA N HOG END 0 R P ver
langde te hebben; deze heeft plaats gehad, en alles 
\Vat immcr de Commisfaris Generaal, of wie hel 
tljn moge, hecft tocgezegd!t is in die conferentie 

her-
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Couverneur ell Generaal en Chef, en da:trdoor ook ) 
zckcr aan Uwlieder Vergadering bekelld ziju. 

Dat der twee eernc SuppIialltcn gemeldc Princi
paal, te dien ciude reeds een aantal goedcren en 
gercedfehappen herwaarts beeft gezolldcll, wclke 

tot nog toe in de Simons - baaj in cen uer Gollo
vernemellts magazijnen zijn opgefJagen, en ook reeds. 
drie kolonisten naar deze Kolollie hecft ovcrgezon
den. doeh in het overzenden van meerdcl'e mcnfchcll 
en goedercn is vcrhinderd gcwOl'den, eerst door ge
brck ann fcheepsruimte op de fchcpen, tlie in het ge-· 
pnsfeerde voorjaar met de troupcn alhier zljn aange. 
land, en naderhand door ond1:anen oorlog. 

Dat de derde Suppliant zich reeds met een aantal 
landbouwcrs en ambachtsl;ed ... n alhicr bcvindt om 
het bovengemclde docIwit te bereiken, terw1j1 de 
laad1:e berigten onlangs van der twee ccrfie Sup .. 
pliant en Principaal ontvangcll, de mmfiaande aan· 
komst van verfcheidcn kolonisrcn van diIferente be .. 
kwaamhc:id aaukondigen, waardoor ook de bewcrk
fielliging van het plan, dae der twee. eerne Sup-' 
pliancen Principaal zich beeft voorgeficld , een 
aanvang zal kunncn nemen, voor zoo verre de 
locale om(landigheden daaraan geel1e beletfclen toe-. 
brengen. 

Dat 11et Gouvemement dezcr Kolonie, omtrcnt wclks 
opregt voornemen, OlU de Supplianten op nlle mo. 
gelijke en biIlijke wijzen in de voldoening der voor
eenomcn kolonifatie aan te moedigell en bij te itaan. 

de 
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Aan Gouverneur en Radell van 
Politie aan de Kaap de Goede 
:Hoop. 

Gt!ven reverentelijk te kennen Mr. G E RAltD 

]l-.EL-AARTS VAN BLOKLAND en HERMA

NUS AUG U S TIN U S V R It 1\1 A A K, in q ualiteit $1.19 
Gemagtigden van }\fr. G. K. V A N 11 0 G END 0 R 1', 

wonende te Am(1erdam, mitsgaders F. VON BOU" 

C HE N ROD E R. voor zich zelven. 
Dat het Gouvernement der Bataaffche Repuhliek, 

tlan der twee eerne Supplianten Principaal en aan den 
derden Suppliant, beeft verleend de vrijheid, om in 
de Kolonie te komen occuperen zoodanige fireken 
lands, als ter kolonifatie en cultuur zouden kunnen 
worden afgefiaan, en door 't Gouvemement aan de 
Supplianten aangewezen, als gefchikt zouden zijn 
om de projeCten, te dien einde door der eerfte 
Supplianten Principaal, en door den derden Sup
-pliant gemaakt, te kunnen bewerkftelligen, welke 
projecten de Supplianten overtollig achten bij dezen 
te detailleren, daar dezel ve, zoo aan den Commis
Caris Generaal Mr. J. A. DE MIS T, als aan den 

Gou-
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Dat ten v oorfchreven einde, na herhaalde gehou ... 
ielle conferentien, zoo onderling als met den Gou
verneur ell GeneraaI ell Chef, aan de Suppliantcn is 
toegefchcnen, dat het difirikt van Oude Niqualand 
met eell gedeelte der daarbij behoorendc llout"osfchen, 

gelegen tusfchen de Quaj ang en de Kaimans - ri
'Vier, voor zoo verre zulks disponibel is, met en 
benevens zeker nul, lands aan de Ylee5cn -"aa; ge
legen, genaamd de nrooge Fontein, met het ge .. 
bruik der zoogenaamde Buffels-Fontein, in gemeen
fchap met andere daarbij gelegen Plaarfen, en zeket 
auk lands in de Plettenoergs -baai, firekkende van 
den Robbenherg lanes het zeejlranti tot nallr dll 
#;orfl;lzen t nevens de oude 'I 'Vcrlalen magazi,inen 
der voor111alige Oostindifche Compagnie, uitimaken
de de eenigc vruchtbare meest nabij de zeckusten 
gelegen fil'eken, welke tot 11et oogmerlc der Supplian. 
ten zouden dienstbaar zijn, Cll ter Gouvernementl 
befchilddng fl:aan. 

Dat ecbter de Yoorfchre\"en landen verre zijn van 
toereikcnde te wezen tot de kolonifatie door de Sup
plianten ontworpen, ja aall de voomemens vall del 
twee cerne S upplianten Principnal aIleen naauwelijks 
zullen fufficienm t en dat derhalve bij gebreke van 
grolld, waarover bet Gouvcrnement kan befchikken, 
de Suppli:mten zullen mOfteD uitzien naar middelea 
om door koop eenige Plaatfen, zoo na mogelijk aag 
de bier voren gemelde gronden geJegen t magdg te 
\Vorden, daarbij altijd in. het 001 houdende de lla 

b~ 
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de Supplianten geenen den minfien twijfel voedea , de 
Supplianten wel gratieufelijk de keuze heeft overge. 
laten, in welk gedeelte van Zuid - Afrika de Sup
plianten de gemelde bevolking wilden etablisfer.en, 
dm dat de Supplianten eerst bebben wiHen afwnch .. 
ten de terugkomst van den Oouverne ur en Generanl 
en Chef, om door dellzelven omtrent deze hunne 
belangen, ais door iemand die het land uit eigen 
oogen had befchollwd, en zeker niet allders dan een 
welmenenden en onpartijdigell raad zoude gevell, te 
worden ingelichr, 

Dat bier na de derde Suppliant tot onderzoe~ vall 
zaken en ter bepaling zijner keuze, met en bene
"ens den Kolonist van der twee eerne Supplianten 
Principaal BEL LIN G A l.\tI, zelve eene reize in de 
huiten - diflrikten naar de oost. zeekust gedaan heb
bende , aan de Supplianten is voorgekomen, due 
weI aan den eenen kant de verwachtingen der Sup. 
plianten grooter zijn geweest dan moge1ijk de uit· 
komst wezen zal, maar dat echter aan den anderel1 
kant er geene genoegzame reden is om de gemaakte 
projeC1:en gchecl vaarwel te zeggen, neen maar integen~ 
deel met hoop op een goed gevo]g cen aanvang kan 
worden gemaakt, en eene proeve genomen, in hoe 
verre de gedeelten der Kolonie, die ter befcbikkin~ 
van het Gouveruement naan, voor die cultuur en 
uitbreiding vatbaar zijn, welke der twee eerne Sup. 
plianten Principaa!, en de derde Suppliant zich heb .. 
btn voorgGfteld. 
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betoogen, voor de Supplianten overzulks een fireet 
lands gefchikt ter weiding van fchapen onontbeerlijlc 
is, tot welk einde de bier boven omfchreven gron
den niet in aIle ja:ufaizoenen gefchikt zijn, maar 
wanrtoe andere vclden in 't RoggeyelJ, Nieuwe
veld en daar omftrecks, ten uiterfte gedisponeerd 
zijn. 

'Vcshalve zoo keeren de Supplianten zich geza .. 
menlijk, en elk voar zichzelven tot Ulieden Gouver .. 
neur en Raden, verzoekende dat het Ulieden moge 
bchagen: 

to. aan de Sllpplianten, op conditie eener bi1lijke en 
gci!venredigde gelijke verdecling onderling, ell 
beholldens zoodanig regt van hijpotheek voor 
der twee eerne Suppliamen Principaal op het 
gedeclte dat den derdell Suppliant zat aanko
men, als door der twee eerfie S llpplianrell 
Principaal met den dcrdcn Suppliant bcrcids in 
de Republiek is gecolltracreerd, in vollen en 
vrijcn eigendom te cesferen, af te ftaan en nan 
te wij1.en de hier voren gemclde landerijen en 
bosfchen in het Dude Niqua!antJ, aan de 
rlcesc" - baa; en P lettenbergs - baai, of \Vel 
zoodanige landerijen, in de nabijheid eener baai 
en zeckust gelegen, als Gouverneur en Raden 
ter· voldoening aan der Suppliantcn plan meer 
gcfchikt mogcn oordcclcn. 
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bUheid eetler bam of zeekust, om dat de koloniratie 
der Supplianten in een onmiddellijk verband fiaat met 
de fcheepvaart, ais door welke aIleen de produkten , 
welke de te occupercn landen mogen opleveren, 
valonbel kunnen worden gemaakt. 

Dat ovcrzulks de Supplianten op bet oog hebben 
den aanlwop van eenige opftaUen en Lecningplaat .. 

J'elj in of omtrent de iI/oslel- baai, alsmede in of 
omtrent de PlettenbcrgJ -baa;, en aan de Kcure .. 
QO'ol!Js-ri'Yier; dan dat de Suppliantcn, ten aanzien 
van alzoo aan te koopen Plaatfen, wenschten dfSU 

",ollen eigcndom te velkrijgen, opdat l1unne gcheelC: 
bezitting zij cen vrij eigcndom, gefchikt om aan der 
Supplianten verbondene kolonisten weder by portien 
te kunnen worden uitgcgeven, opdat dczelve kolo ... 
nisten door het vooruitzigt van eens zelve grond
tigenaars te worden, des te meer bclang mogen fiel .. 
ten, en zich bcijveren om der Supplianten plan te 
heJpen bevorderen, terwijl ook ter faciIitering van 
de Supplianten in 't verkrijgen van zoodanige bijte. 
koopene Plaatfen, aan de actuelle bezitt~rs eenige 
gunst dOOle bet Gouverllement zoude kunnen wordell 
toegel1:aan. 

Dat een voonlaam, zoo niet bet allervoornaamne 
gedeelte van der twce eerne Supplianten Principaabl, 
en van des derden Suppliants plan, befiaandc in bet 
introduceren van Spaanfche fchapen, en bet bevor" 
-deren der wol-ku1tuur, welker groot belang de 
Supplianten aan 't Gouvernement niet behoeven fe 

be-
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.,... tot weiden van Spaanrche fchapen toe te fiaan 
de Doodige veld en , die ter dispofitie van bet 
Gouvemement zijn in 't Rogge"~/J, J.Vievwe
'YelrJ of daar omfireeks; 

So. aan de SllppJianten, wanneer zy tot arrondis
fement bunner bezitting, of tot noodzakelijke 
vergrooting derzelve t bet zij gezamenIljk, bee 
zij elk op zich zdven, eenige opfial1en van 
Leenlngsplarzt[en van particulieren in tekoopen~ 
dezelve leening te £onverteren in fen vollen en 
vrijen eigendom I 

4°. aan de aC1:uele bezitters van zoodanige Plaatfen 
de preferentie in bet verkrijgen van andere 
Plaatfen, 't zlj in leening of in eigendom, mits 
zoodanig gclegcn, dat dezelve aan der Sup· 
plianten oogmel'ken niet zouden kunnan rcha
den, te vergunnen; 

En dat van dit aUes aan de Sl1pplianten, elk in 
aijn reguard, moge worden verleend AC1:e of Refo
luti~ in forma. 

( Getrekend ) 
Pro Stilo 

J. B. HOFMAN, 

Notaris. 

(Onder nond) 
tt Welk doeode enz. 
e Was geteekend) 

G. BELAARTS VAN BLOKLAND, glJ.
H. A. VERMAAK., qq. 
F. VON BOUCHEN'LtODE.R. .. 
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D U LAG E N. 

Extraa -Refolutie t genomen blj 
Gouverneur cn Raden van 
Politie aan de Kaap de Goede 
Iloop, op 

\Vocnsdag den 18 Januarlj 18°4-

V cn'olge1l5 is getczen eene Requeste van Mr. G E

RARD BELAARTS VAN BLOKLAND ell I1ER

IIIANUS AUG-USTINUS VEn~IAAIC., ill quali. 

tcit als Gcmagtigdcn van ~1r. C IJ S BE It T K ARE Ie 

'" A N HOG END 0 ltP, wonende te A1l1fterdam ~ 
nrtsgaders FREDERICIJ VON B,OUCHENR.O

:0 E r.., vaor zich zelvcn, van dezen inhoud. 

Fiat inferno. 

Over den inboud van welke Requeste met vereiscll
ten aandacht gcraadpleegd zijndc, hebbell Gouver
neUI en Raden verklaard, niet aIleen uit bezef van 
hun pligt om aan de gemanifestecrde begeertc van 
bet Opperbcfiuur der Bataaffche Repuhlick te vol
doen, maar oole nit cene opregte neiging om l1et 
goed, en voor de~e VoIkplanting zoo nuttig oog-

Q mcrk 
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mcrk der Supplianten te belpen bevordcrcn, genegen 
te zijn om der Suppliallten pogingen ten dien eillde, 
voor zoo verre daardoor aan de aduele kolonistcn 
van dezen uithock geene prejudicie ill hunne eigen ... 
dommen en andere reg ten worde toegebragt, in aIle 
opzigten te 1econderen; en is dien overeenkomfi:ig 
befioten, aan de Supplianten fq. in het Durie Ni ... 
'ilia/and, de P/~tlenbergs - haai en de Yleescn- baa; 
zoodanige flreken lands te vergunnen, als tot dcr 
Supplianten oogmerk dienstbaar kunuen zijn, en ter 
dispofitie van bet Gouvernement tban; alles onder 
zoodanige bepalingen, ais de aan Gouverneur en 

Raden in cum berende zorg voor het ware wclzijn 
dezer Kolonie zal komen te vorderen. Dan, dnar 
algemeene en niet naauwkeurfg gelimiteerde donatien 
-en concesfien van landerijen, aan onzekerheid, ver .. 
warring en twist onderhevig Zijll, is, alvorens aan 
de Supplianten eenige bepaalde l1:rcek lands op dOl} 

2angeftipte plaatfen toeteft:aan, mede befioten, dea 
Landdrost der Kolonie Zwellentiam, A. A. FAuRE.,. 

en den gezworen landmcter J. w. W E R. N I C H, te 
commiucren J gelijk dezelve p:ecommitteerd worden 
bIj dezen, om in -c: Dude J)liqualantl, de Pletltm
l;ergs - "aai en de Pleesch - baa;, met {poed en 
exaetitude op te nemen en te kaarteren, alle de door 
de SuppUantcn bij hunne Requeste opgegevene en 
aldaar gelegen landerijen, zoo weI als de daarin Jig.. 
gende en aangrenzende Plaatfen, Erven, Gouverlle .. 
ments gchouwen, bosfcben en baaijen, met Eluidc-

lijke 
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fIjke :tnnwljzing ell befchl'ijving van den aard van 
het land, de berckenbare hoc'tICclheid van water, en 
welk gedeelte des lands als disponibel kan worden 
aangemerkt; zullende na ingekomcn bel'igt op der 
Supplinntcn verzoek meer bepaald worden gedispoe 
nceru, en gelijklijdig worden gefixeerd, zoo wel de 
uitgeih"ckthcid der landerijcll, als de wijze waarop 
de concesfic dcrzelve aan de Supplianten ff. zal 
gefchicdcn. 

Zullendc van dit bcDuit extract: worden gerup~ 
rliteerd aan den Lnnddrost van Z'We/l~ntlllm, 

A. A. FA U R t, den gezworen landmeter J. w. WE R.

rH C II, de Opzigters in het Oude Nifjualand en de 
Plettenbergs - baai, olitsgaders aan de gezamenlijke 
Supplianten, omme te firekken tot dcrze1ver infor
made en narigc respective. 

(Onder nood) Accordeert. 

( \\~ as geteekend) 

J. A. Tl\UTBll. 

Sccretaris. 
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herhaald. De affpraak was hij het fluiten derzclve s 

dat bij de eerne Vergadering van Gouverneur en 
Raaden, het verzoekfchrifc tot grandbekomillg zoo
de inkomen. 

Er worden mij thans noodigillgen tot uttgevlng 
van Leeningsplaatfen en Erven gedaan, op of bij 't 
terrein daar UEd. welligt vaornemens omtrent hebt ; 
en daar UEd. benevens de Heer VAN HOGEN. 

II 0 R. B preferent gefield wordt, wenschte ik fpo~ 
dig te mogen weten, welke UEd. verlangen, in 
conformiteit van UEd. verzoeken in Holland ge. 
daa.a, en de belofte zoo d4ar als bier ontvangen 
~n. 

Heil en achting I 

(\Vas getekend) 

J. w. JANSSENS.. 

Ps SIJ" 
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