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spoedige en aangename reis I door hemzeiven in het
Utrechtsch Dagblad van 25 Januari en 30 Maart 11. heschreven, den 2d n Februari Kaapstad. Ter:;tond viel hem
eene uitmuntende ontvangst ten deel. Openden talrijke
introductiën uit Holland hem vele huizen, tot veler hart wist
hij blijkbaar door rondborstigheid en voorkomendheid den
toeganrr te vinden. Voorgelicht door mannen ah; Sir IIE. ltY
DE VrLLIERs, hoofdrechter en president van den \Vetgevenden Raad (Lcgislative Council) Dr . .J. H. llorz.JETJEH,
den bekenden leider der llollanJsch-.\frikaan~chc partij
in het Kaapsche Parlement 1 Dr. J. W. G. YAN OonnT 1
den vroegeren hoofdredacteur van het Volksblad 1 thans
aan de Zuid-.\.frikaan verbomlen en ook hier te lanck
bekend door zijne verdienstelijke opstellen over Zuid-Afrika
in den Tijdspiegel van ·1 Hl 1 hesloot hij eenigen tijd te Kaapstad te hlijven, ten einde zich \'Olledig voor te bereiden voo•·
verdere ondernemingen en intusschen de presidents-verkiezing in de Zuid-Afrikaansche Republiek afte wachten. Op
die wijze zou zelfs de schijn worden vermeden, als of de
afgevaardigde der Zuid-AfHkaansche Vereeniging eenigen
invloed zou wenschen uit te oefenen op de binnenlandsche aangelegenheden der Repuhliek. Dientengevolge bleef
Dr. .To. 'KAA. • in strijd met zijn aanvankelijk voornemen
bijna twee maanden te Kaap tacl. Di tijd ging intu Sl'hen
geenszins verloren. Al wat nog aan de volledige toerusting voor zijne gewichtige en teedere taak mocht ontbreken, werd te Kaapstad, het voorportaal van ZuidAfrika 1 aangevuld; in letterlijken en fio·uurlüken zin kon
van daar ltet terrein· worden ,. rkrnd ; het meer en
minder belangrijke wot·den onder ·cheid 11· marl worden
genaarrd en vet'kr<·gen; Ii ·llt word u out tokcu ovm· veel
I

verk Iaarde aan IJolland:che emigmnten dezelfde voorwaarden te vedeenen al· aan Engelsehen en bereidwillig
alle geschrevene en mondelinge ophelderingen verschafte.
it Pen en ander bleek, dat eenc strt>ek aan de Zuidkust, bij de Plettenberg ·haai, tu~scheu 2~ en 2}" Oosterlen<rte
van Oreenwic:h en ongeveer half\veg tusschen Kaapstad en
dP oostelijke grens der kolonit•, voor· eene I lollamls<'he
kolonisatie op eenigzins hr1•ederc schaal Lij voorkeur in
aanrnPrking zou komen. Daar is een nog weinig bezet,
uitstekend vruchtbaar Cll voor het v 'rkeer zeer gunstiogPiegt•n terrein, dat aan ccne aancengesloil'n groep van
kolonisten groote voordcelen belooft. :Meer westelijk zijn
de meest!· gronden in particulier eioendom en worden
daarom HH'<'r amharht--licdcn dan lanclbouw r verlangd,
terwijl in de oostc!Uke provinciiin, vooral in den omtrek
van East-London, wel e\·eneens ruime geleaenlJeid tot
landhouwkolonisatie bc taat' maar rePd~ vele Engcl:clt 'll
en I luitschers geve:·tigd zijn, waardoor de Uolland~che
ho<'r zich allicht mindPr tehuis zou ge,·oelen. . \ltuurlijk
worden hirr slecht enkel globale opgaven gedaan. Het
h(•stu Ul' der Zuid-.\ frikaan 'Che \·ereenigin~ i · in m·<'rle"
getreden met de te Alll~tl·nlam gere.tigd ernicrratie-commi..;~ie, om op de meet doeltrelfende wijze gebruik te
lilaken van de vele helantrrijke tukken en .'c!Jrifh,lijke
rnPdcdeP!ingm, di op deze zaak betrekking hebben. Dat
aan icd1•n•n helanghel>lwnd' nadere inlichtino-en gaarne
zullen worden verstr·1•kt, behoeft overigen!' te nauwernood
tP word<'n vermeld.
liet voorn<'lllCil van Dr . .ltl. K\IA • om op raad zijne•·
KaapscliP vrienden in per oon de aangewezen --treken te
hezoeken werd ~rrootcnde1 I verijd ld door l'<'ll on 'C\ al ,
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7.

Het laatste ver ·lag over de emigratie in 1881 mn
den Superintendent van emigranten in de K.aapkolonie.

8.

Officieele kaarten van Plettenbergr.baai en de omstreken
van East-London, met nauwkeurige aanwijzing der voor
uitgifte aan landverhuizers geschikte en nog beschikbare
perceelen.

9.

Eene aflevering van het Zuid-Afrikaansch tijdschrift van
Dr. Hofmetier, waarin een opstel over Pletten bergsbaai voorkomt. Dit laatste is een geschenk van den
redacteur.

10.

Van meer speciaal belang zijn eindelijk een paar verJagen over de waterwerken op den Tafelberg tot toevoel'
van drinkwater' naar Kaapstad en ovel' den veterinairen
dienst in de kolonie.
Behoudens hetgeen vroeger reeds omtrent de stukken
over emigratie i medegedeeld, blijft het be;:;tuur volgaarne bereid de in haar urehief berustetule be:cheiden
ter inzage en ten gebruike aan alle belangstellenden
afte~ taan.

