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VAN LOOY'S HANDELSKAARTEN MET TEKST. 

'rER INLEIDING. 

"Eendracht maakt MncLt". 

flet is mij aangenaam, het verschijnen van de "Hanclels
lmurten mei tekst", te mogen aankondigen, te aangenurn r, 
waar No. ·1 dezet· Serir is gewijd aan Zuid Afrika. 

ZET DE VENSTERS OPEN" I 

ls het de raadgeving aan NcderJaml, die mij zoo sym
pathiek in de ooren Jdinl<t, omdat zij werd uitgesprokeu 
door den bekwamen hoofdredacteur van Ons Land, het 
Kaapscbe .parlementslid Mr. F. S. Malan? 

Is het de herinnering aan diens recht hartelijke begroe
ting in den hing der Nederlan lsche Joumali ten, die zich 
11aar voren dringt, waar het geldt uiting ie geven aan het 
vertrouwen dat de sympathie, die Nederland aan Zuid 
Afrika bindt, eene blijvende moet heefen, hoezeer de om
standighedeu zijn gewijzigd? 

Is het de oYet·tuiging dat voor Zuid Afrika en Nederland 
beiden, juist door de gewijzigde omstandigheden, de tijd is 
aangebroken dat nieuwe maatschappelijke verhoudingen ~ullen 
leiden tot nauwer vasthouden, eene nauwere toenadering ill 
econom1schen zin? 

Een feit is, dat er eene blijvende aansporing, maar niet 
minder eene yerhe!Tende belofte, schuilt in de woorden waar
mede de gezaghebbende Afrikaander journalist de sympathie 
won der Nederlandsche vakgenooten, toen hij hen de 
besliste taak aanwees, in de ontwikkeling van het stamver
wante Zuid-Afrika een zoo werkzaam mogelijk aandeel te 
blijven nemen, en m et aan cl rang, tot allen en tot een 
ieder hunner, de vraag richtte: llwien uwer zal ik het eerst 
in Zuid-Afrika inogen begroeten?" 

Het bezoek van den heer Ma:an is voorbij . Dat dit bezoek 
hem nader tot ons bracht, dat bij, de enthousiaste pleit-
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bezorger van het Veeeenigd Zuid-Afrika, de voorvechter 
van eene breede economische en sociale politiek, in Neder
land het voorbeeld zijner coöperatie op zuivelgebied, zijne 
talrijke leerscholen, waar men den Afrikaander met open 
armen en zoo nooclig met geldelijken bijstand, welkom heet, 
waardeert, heeft hij bewezen door de artikelen in O·ns Land. 
Geen wonder derhalve, dat onzerzijds wordt teruggelwmen 
op den wensoh, die dezen Afrikaander voorwaar zoo uiter
mate ter harte ging, de ederlandsche belangstelling in 
Zuid-Afrika ook te zien leiden tot een toenemend persoonlijk 
verkeer. 

Wij Nederlanders van de 20ste eeuw zijn meer huisvast 
dan onze voorvaderen. Eene reis van 6000 mijl schrikt 
menigeen af. Voor de meesten weegt het geldelijk bezwaar; 
maar bij ancleren zeer zeker is alleen onbekendheid met de 
bijkomende omstandigheden, de ongewone reis, de oorzaak 
waarom zij steeds voor een bezoek aan Zuid-Afrika teJ'ug
deinzen. 

'Wij hopen door deze uitgave de minder zwaarwichtige 
bezwaren tegen eene reis naar het zuidelijk halfrond ter 
zijde te stellen, bij anderen, g1 Ielelijk minder-bevoorrechte land
genooten, de lust tot kennismaking ook met dit werelddeel 
aan te moedigen. Overdreven voorstellingen, wenschen wij 
geen voedsel te geven. De heer Klooster, de energieke leider 
van de Oosteindschool te Pretoria, schrijft te dezen opzichte 
in een der jongste nommers Yän het Christelijk Schoolblad 
zeer juist: 

11 Stelt u Afrika niet voor als een luilekkerhtnd, wnnr gij rijk wordt 
en waar de Boeren, halve heiligen, u op de handen dragen. Maar s1elL 
u Afrika voor als een land met een heerlijk klimnat, waar ge hanl 
moet werken en het dan goed zult hcbbe ... En neemt de mensehcn, 
zooals ze zijn, als ecu jong volk met veel deugden en grootc gebreken, 
ceu volk, dat vooral door invloed van de geschiedenis is geworden slim 
en wantrouwend, maar llat gastvrij is en u zal vertrouwen en achten, 
als ge getoond hebt, dat vertrouwen to verdienen, die achting waardig 
te zijn. Een volk met treurige voo1·beeLlcn van luiheid en karakte•·
loosheid, die u afschrikken, maar een kern, waarop ge kunt rekenen; 
een volk wa1trvoor ge iets, misscuien veel kunt doen." 

Laat mij, aan dit woord, dat, den toekomstigcn onderwijzers 
toegeroepen, met zoo groote klaarheid de voordcelen en be
zwaren, voor den Nederlander aan Z. Afrika verbonden, in 
het licht stelt, voor den handwerl<sman en den man van zaken 
dit toevoegen: Beschouwt Z. Afril( a na den oorlog ook yoor 
den Nederlander als een nieuw land. vVant al is het niet waar 
"dat de lei is schoongewischt" gelijk zoovele Jingo's het 
zoo gaarne beweren, die lei vertoont wel voor het oogenblik 
maar eene zijde, en dat is die, waarop alleen kan worden ge
schreven met economisch krijt. En nog iets: Het Z. Afrika 
van dezen tijd vraagt eerder dan naar werkkracht naar 
ondernemingsgeest. Zuid Afrika, d.w.z. het jonge Zuid Afrika, 
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dat zich aan den greep van, let wel, elk vreemd gewelu 
ontworstelt, het kent maar een wachtwoord: door eigen ont
wikl<eling groot te worden; het schreeuwt om economi. eh 
houdbare d. i . onafhankelu ke, eigen organisatie. 

De dwaze staatslieden in het Britsche Keizerrijk, niet 
tevreden met in Zuid Afri ka, tegen all e beschaving in, te 
hebben gebrand en geroofd, zij hebben ten koste van het 
verarmde land voor Engelands invoeren in het Britsch Zuid 
Afrika nog een voordee l bedongen, waarvan de onbillij kb eid 
eerst recht aan het licht treedt als men de ofGciëcle statis
tiek nopslaat en tot de ervaring komt, dat van den totaal-invoer 
het afgeloopen jaar meer dan 69 percent als Britsche wm·en 
van het Britsche Keizerrijk naar Zuid Afrika, van clen totaal
uitvoer meer dan 94: per cent uit Zuid Afrika naar Groot 
Brittanje ging.*) Geheel het vasteland van Europa, voor de 
vrije ontwik keling van Zuid Afrika een noodzake lijke bond
genoot, is tot op een luttele 151/2 percent als aller gezamen-
1\jk aandeel van den invoer en slechts 3 percent in den 
uitvoer teruggedrongen. Uit dien verstikkenden Jingogreep 
allereerst, moet het Zuid Afrikaansche vo lk, moet de Ko lonie, 
die meer dan louter wingewest wil zijn, zich loswringen. 
U oe gering onze krachten zijn, l igt daar ook voor Nederland 
de aangewezen taak, het groote Britsche Rij k tot eervo ller 
optreden tegenover het Afrikaansche volk te bewegen . Ge
lulddg een voordeel heeft Z. Afrika, hoezeer in druk, reeds 
voor alle oogen tier wereld weten te ontvouwen. Voor het 
groote Afrikaander woord heeft het volk de oogen geopend 
en de eerste welvcrd iende overwinning heeft de verkiezing 

*) HANDELSVEltKEER VAN BH. ZUlD-AFRIKA. 

Over ltef t ijdvak l Jan.-31 Dec. 190G 

Aandeel. Invoer. 
Gr. Brittanje . . . . . . . . . . . . . . . . . & 10,938.323 

in het totaal. 
56.8 pCt. 
1,:3 

Uitvoer. 
& 40,191.865 

in het totnal. 
94.8 pCt. 

Cannda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40\!.302 
Austral ie en N. Zeeland. . . . . . . " 2,067.760 
Br. In:lie, Stmits, Ceylon, llongk. " 813.273 
Overige Br. Koloniën . . . . . . . . . . 516.801 

6.8 " 
2,ö u 

1.7 " 

( .. 10.820 a) 

Br. Keizerrijk .. . ... , .. , .... . & 20,745.459 69.2 pCt. & 40,208.694 94.8 pCt. 

Europa ..... , . , ............ . 
N. en Z.·Ameriko, Azië, 

Cont. Enr. Koloniën en overige 

'fotaal. . .... 
Reg. Yoonnden, mnga~ijngocdcren 

Totaal generaal ... 

a) Beneden 0,1 pCt. 

& 4,644,427; 15.5 pCt. 

" 4.469,786 

.E 9.114.213 

& 29.859.672 

15.3 " 

30.8 pCt . 

100 pCt. 

1,423.845 

:397.706 

3 ,3 11Ct. 

1.9 " 

& 1.821.551 5.2 pCt. 
& 376.169 0.9 pCt. 
-------- -------

& 42.406.414 b) 100 pCt. 

b) Wnnrin naar Gr. Brilt. dinmant & 0.172,333 gouil & 25.644,493. Diamunt nnur :Neder
land J2 655, naar België J2 77,382 e.a. 
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in de Transvaal gebracht. In de verdere toepassing van 
hetzelfde groote beginsel schuilt de verwezenlijking van het 
Vereenigd Zuid-Afrika. Daarbij mogen Canada en Australië 
velen als voorbeeld voor oogen staan, wij vreezen niet, dat 
het Afrikaansche volk, in kopy zal vervallen. Daartoe js zijn 
kern te gezond. Hoezeer cosmopolitisch, de A fr·ikaandel' natie 
heeft een te zeer uitgesproken type: het Vereenigd Zuid 
Afrika moet en zul A{1·ikaansch zijn. 

0. KA:.lERLlNGIT ÛNNES . 

Arnstm·dam, 20 Maart 1ü0ï. 



ZUID AFRIKA IN VOGELVLUCHT. 

Tusschen de ATLANTrscnE en INDISCHE OCEANEN en de At.aF.MEF.N. 

Zambesie ligt het uitgestrekte tafellanel dat, met uitzondering 
van een hoek in het Noord Westen (Duitsch gebied) en een 
minder of meer breede strook in het Noord Oosten (Portu
geesch gebied) thans bekend staat als BRITsen Zum AFRIKA. 
Afgelegen van de gmote heirbanen van Europa's handel en 
verkeer, genoot het lange tijden van betrekkelijke rust. 
Zmo-AFRrKA's geschreven geschiedenis is nog maar kort, 
doch er is een gang in, die de geschiedhoeken van slechts 
weinige volken kunnen evenaren. 't Is de geschiedenis van 
een land, dat zich in een drietal eeuwen uit het clonker.' te 
bat·barisme heeft opgericht tot een gelijke yan cle oudsten 
der beschaafde volken Yml \VEsT EuROPA, dat binnen de 
grenzen van een eenw het tooneel is geweest van wereld. 
ontroerende daden, en van verblindende ontdekkingen en 
tooverachtig snelle ontwikkelingen, een land waar een deel 
van den NEDEnL.\NDSCifEN stam sedert eeuwen een belang
rijke rol speelt. 

't Is een weinig genaakbaar, voor neemden op 't eerste 
gezicht weinig aanlokkelijk deel der wereld. Als een massief, 
ruw gehouwen o-ranietblok wordt het uit de meestal rumoerige 
wateren omhoog getild. De schepen vreezen de schijn baar 
onherbergzame stranden te naderen. Zij vinden weinig veilige IIAv~;~s. 
lmvens, eu meer dan één rnime natuur-haven biedt weinig 
meer dan een rustige ankerplaats. Een der schoonste van 
Zum AmrKA, Saldanha-barû aan de ·westkust, mist den zelfs 
voor gel'ing vet·keer noodwendigen voorraacl van dl'inkwatel'. 
Xoordelijker liggen o. m. Walvischbaai en Liide1·itzbocht, 
bijna ongenaakbaar bij eenigszins ruw weer, en omgeven 
door wuterlooze zandwoestijnen, die zich mijlen ver 't binnen-
land in uitstrekken. Sedert DUITSOliLAND zich het bezit van D. Z. W. 
het achterland (Damm·aland en G1·oot Nam.akwaland) heeft ArnrKA. 
verzekerd, en begonnen is dit gebied gereed te maken• voor 
het binnendringen van Europeeschen handel, industrie en 
verkeel', worden deze havens bezocht door schepen van de 
DEUTSCHE 0S1' AFRIKA LINIE en van de VVOERMANN-LIJN. 
Achter die zandwoestijnen verheft zich evenwel het ZuiD 
AFRIKAANSCUE hoogland, dat in zijn onderscheidene deelen 
nu eens den veeteeler en landbouwer, dan weer den zoeker 
naar edele gesteenten en metalen als een onuitputtelijk 
paradijs toeschijnt. Ook DurTSCH Zum WEST ArnrKA belooft 
in deze met het BRtTSCITE gebied te zullen gaan wedijveren . 

Zuidelijker ligt Tafel-baai, op welker strand VAN RIEBEEK VAN RIEnE~;K 
de eerste bluvende nederzetting van Europeanen vestigde, Kaapstad. 
een nederzetting die door zijn apvalgel'S tot den jongsten 
tijd is uitgebreid, nu opkruipt tegen de hellingen van Tafel-
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bm·g en haar armen uitstrekt langs het strand. Van Tafel-baa·i 
en Kaapstad uit is de besebaving Zum-AFRIKA binnen ge
drongen. Een nooit gestremde stroom van immigranten wordt 
er heen gevoerd door de verschillende stoomvaartlijnen, 
waarvan de DEUTSCIIE Os-r AFRIKA LINIE, en deUNJON ÜASTLE 
co~IPANY de vooenaamsten zijn. De Kaapsche GoLtVernemenls 
Spoonveg neemt de reizigers, die te Kaapstad aan land gaan, 
en verder naar 't -binnenland willen, over en brengt ben 
naar de diamant-mijnen van Kimberley en verder Noord
waarts tot bij de Victoria Watervallen in de Zambesie, of 
naar Bloemfontein en de· goudvelden van de Wïtwatersrand, 
Johannesburg en Pretoria. 

LA.NDING. A Ivorens men te Kaapstad en de andere havens van Znid 
Afrika, zooals MossELBAAI, PoRT ELISABETII, OosT LoNDEN, 
DuRBAN of LouRENZO MARQUES wordt aau land gelaten, heeft 
de reiziger te voldoen aan eenige formaliteiten. In de KAAP 

Immigratie- KOLONIE bestaat sedert 1902 een immigratie-wel. Iedereen 
wet. van wien men denkt dat bij in ZuiD AFRIKA meer tot last 

rlan tot nut kan zijn, heeft zich aan een onderzoek te ondr.r
werpen. Zulk een immigrant moet in het bezit zijn van 
~ 20 en hij moet een verzoek om te landen in een of 
andere EUROPEESOliE taal in een in EuROPA gebruikelijk 
letterschrift kunnen opstellen en onderteekenen. Gewone 
misdadigers worden, zoover dit doenlijk is, geheel buitenge-

Vrijstellingen. sloten. Van al zulke formaliteiten zijn evenwel o.m. vrij 
gestelel: de vrouw of kinderen van een toegelaten immigrant, 
en allen die het bewijs bij zich dragen dat zij Lij aan komst 
onmiddellijk een betrekking kunnen bekomen. 

Bagage. Passagie1·s-goed wordt zonder betaling van invoerrechten 
toegelaten, doch alle andere goederen vallen onder de be

Sigaren, Ta- palingen van de lnvoeJ'I'echten-wet, zooals sigaren, tabak, 
bak, enz. vuurwapenen, juweelen, en geschenken en pakjes voor vrien
Gereedschap. den. Gereedschap voor eigen gebruik is vrij. Neemt de 

immigrant huismeubelen mee - die l1ij in zijn eigen be
lang tot het minst mogeltjke moet beperken - dan wcn·dt 
hierop een invoerrecht van 10 pCt. van de waarde, door 
de douane-beambten te schatten, geheven. 

Voor het overige gelden· de zelfde in voenet;hten als voor 
lwopmansgoederen; de voornaamste ta1·ieven worden bier
achter afzonderlijk opgegeven. (Zie IN\'OERRECIITEN blz. 30j:H.) 

KoRtsTE Passagiers die langs cle Westlwst van EuROPA komen, 
noun:s. gaan meestal te Kaapstad aan wal. De reis langs AFHLKA's 

Zuicllwst is gedurende de meeste maanden van het jaar 
niet zoo genoegelijk dat een ,·ei·der verblijf op de stoomboot 
w nschelijk wordt geacht. Langs de Oostkust komend, is de 
haven in de meeste gevallen, voor hen die naar Transvaal 
gaan, Lourenço Marques of Dm·ban. liet Zuidelijk gedeelte 
van TRANSORANJE en het Oosten van rle KAAP KoLONIE 
worden het vlugst bereikt over Port Elisabeth of Oost Londen. 

BrNN~>:NLAND. Van uit Kaapstad voert de trein meerelere malen per dag 
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de re1z1gers naar enkele van de schoonste en vruchtbaarste 
gedeelten der Kaap Kolonie, bekend onder den algemeeoen 
naam van \VES'l'ELJJKE PROVINCIES. Hoort men te Kaapstal Westelijke 
zelf op de stmat het A{1·ikaansch Ifollandsch bijna alleen P_rorincit·s. 
door de gek leurde bevolking spreken, in den trein herkent Afl'lknansC'h. 
men reeds dadelijk vele Afrikanm·s aan hun taaL A{1•ikaansch 
Ilolland eh i. dan ook de buistaal van de meerderheid der 
bevolki11g in de genoemde provincies: zooals trouwens, met 
geringe uitzonderingen, over het geheele platteland van ZuiD 
AFRIKA. Ook de dorpen verloochenen hun Hollandsch karakter 
niet, zoo min in de taal van de meerderheid der bewoners 
als in de talrijke overblijfselen uit de tijden dP.r oude Oost-
Indische Compagnie. Stellenbosch, de Paar!, ·wellington, Stcllenbosrb. 
(dorpen die op een afstand van 30 tot 50 mijl van Kaap- Paarl_. 
stad zijn gelegen), Malmesbury (49 mijl ' 'an Kaapstad), Wellington. 
'l'lb I (69 "I I' I) 0 w· (109 "l Mnlmcsbmy. u ag 1 rou van \.!lapstar eres, OJ'cester lll!J Tulba"'h 
van Kaapstad) zijn de munen van de meest bekende, bloeientie Cercs.

0 
• 

dorpen, die voor 't meerendeel reeds in den Hollandsehen Worccslcr. 
tijd zijn aangelegd. Met uitzondering van het district om 
l\lalmesbury, dat in de eerste plaats zich met g1·aanbouw 
bezighoudt, leven de bewoners van de districten, waarin 
deze dorpen gelegen zijn, van wijnbouw en vruchtentee lt. 

Van Kaapstad naar het Znid-Oosten brengt de trein 
naar . 'omerset \iVest, waar de De Bcers Jlt[aatschappij een Sommet 
dynamietfabr·iek bezit, en naar het Caledon-distrir.t, waarin West. 
de d01·pen CaleJon, Bredasdorp, en meer westelijk Swellen- Caletlon. 
dam, Riversdal, George en Mo ·selbuai. Bronnen van bestaan ~retlasuorp. 
zijn veeteelt, vruchtenteelt, tabaks-en wijnbouw, enz. Schapen, sR,~ell·c'a1 d 1am. . . I d l 1.. t vet s a . angora-gerten, strmsvoge s, run · eren en paarc en ge( IJ en / 
hier in menigte. Van George · en Knysna tot Numansdorp ~corge. ~ 
in het Zuiden strekken zich over een lengte van 170 en ~nysnn. . 
een diepte van 10 tot 20 mijlen, langs de zee, oerwouden umansdoq>. 
uit, waar een aantal arme l1{1·i!wne1'S een bestaan vinden 
als houthakkers geeluren le de maanden Maart tot Juni. Bij 
Knysna is een kleine goudmijn, die echter op het oogenblik 
niet meer produceert. 

De genoemde dorpen en districten yvon.len door een vrij 
l10ogen bergrug naar het Noorden afgesloten. Tusschei'l di n 
rug en een nog iets noordelijker bergketen liggen de vrucht- · 
bare dist1·iclen vnn Oudtshoom, enz. Van Oudtshoorn gaat. Onutshom·n. 
een spoorweg naar Port Elisabeth. liet om liggende district 
i goed voorzien van inigatie-werken, noodig voor het ver-
bouwen van lucerne, (het hoo!dvoedsel voor de talrijke makke 
struisvogels) en tabale De oostelijke markten van de KAAP 

KoLONIE worden van hier uit voorzien van vruchten van 
allel'! ei aard. 

Noordelijk van al üe genoemde Jistricten, aan de andere 
zijde van een llOogen, woe ten bergrand, strekt zich uit de 
eenzame steppe der ILmoo. De trein, van Worcester komend, DE KAIWo. 

wendt zich en wringt zich in talrijke klimmende bochten 
door de grootsche, soms met sneeuw bedekte, Hel,sri vier-
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bergen naar het Noorden. De KAnoo strekt zich uit van 
Worcester in het Westen tot Cradock in het Oosten, een 
golvende vlakte die van het Zuiden af steeds gt'ooter hoogte 
bereikt en bij Murraysburg stijgt tot 3800 voet boven den 
zeespiegel. De voornaamste dOt'pen in deze ,.]akte, in den 
regentijd een uitgestrekt tapijt van veelkleurige bloemen, 
\'OOt' het overige rleel van ltet jaar een vaal steppengebied, 

l3canfort- zijn Beaufort West, Crudoek en GraaiT Reinet. De steppe 
West. is bevolkt met talrijke kudden fijn-wollige schapen. Naar 

~~ad~.;~-- t het vVesteu is zij door den &poorweg verbonden met Kaapstad 
'na cmc · en Kimberley, Oostwaarts met Bloemfontein, Port Elisabeth 

en Oost Londen. 

PoRT EusA- Port Elisabeth is 460 mijlen (30 uur per stoomboot) van 
BETH. Kaapstad verwijJ.rrd. In de onmiddellijke omgeving lig"en 

Uitenhaac. de fraaie dorpen Uitenhage, Numansdorp en Jansenville, die 
Nnman dorp. reed.- door hun namen een overwegend getal van Hollandsch 
Janseuville. sprekende bewoners in de omliggende districten aanwijzrn. 

Landbouw en veeteelt, vooral de boerderij met schapen en 
angora-geiten, zijn de hoofdbronnen van bestaan. Meer nttar 

OosTEu.ru: het Oosten liggen de eigenlijke OosTELIJKE PROVINCIES, waar 
PRovrNcms. de Engl'lsch sprekende bevolking oYerheerscht, met Grahmus
Grah:~m stad. stad en Kina- Williamstown (in welks outcrevino· vele Duit ·che x w·1r o • · o o 

· t 1 
mm- boeren wonen) als centra en Oost Londen (150 mijlen Yan 

Oos~~~~~EN Port Elisabeth) als voornaamste htwen. Noordwaart.· ligt 
Qucenstown. Queenstown. Een hooge, ruwe 'bergrug, cle STomrnERGEN. 

sluiten dit gedeelte van de KAAP KoLONIE af van weer een 
Aliwal~om·<l. hooger plateau, waat·in a.ls voornaamste dorpen Aliwal Noord. 
Burgersdorp. aan de Oranje1'it•iel', Zuidelijket' Durcrersdorp, Dordt·echt en 
Dort! recht. Molteno, meer Westwaarts Middel burg, Col es berg, Victoria 
l\1olteno. . West, Philipstown, enz.; en nog Westelijker Fraserburg, 
~~l~~b~~-~~g. Caroa~·vo~.' Calvinia, enz_._ Dit gedeel_te van de K.\AP KOLONIE, 
Victoria West. dat fCtteluk een natuurluk geheel tiltmaakt met het gt·ootste, 
Philipstown. \Vestclijke gedeelte van TtUN ORANJE en de TRANSVAAL, 
Fraserburg. craat geelrukt onder heete, droge zomers, met soms onuit
ga~·n.ar_lon. staanbare warme dagen, afwis ·elend met heerlijk koele 

n vmln. nachten. De winters zijn eYeneens droog. In het algenwen 
kan worden gl'zegd dat het Jdima.at, buiten de stoflige en 
soms benauwde dorpen, nergens tl't' wereld zijn wedergade 
vindt, wat gezondheid betreft. De bewoner , Ilollandsch 
sprekende Afrikaners, houdrn zich voomamelijk bezig mt•t 
schapenteelt, in de omgeving van Colesberg paardenteelt, 
struisvogel-boerderij, enz. 

Pricskn. 
Herbert. 
Hny. 
/}ordonia. 

In het Noord-Westen liggen de uitgestrekte, uiterst droge 
districten Prieska, Herbert, Hay, Gordonia, enz., zoo goed 
als afgesloten van de rest der wereld, een armelijk bestaan 
gevend aan enkele, wijd uit elkaar en dikwijls nog in tenten 
levende boeren. 

In het Oosten van de KAAP-KOLONIE liggen de Kaffer
territorien Transkei, Tcmbula.nc1 en Oost Grikwaland, die, 
met BASOETOLAND in het Noord--Westen, Ka.ffraria en Zuid 
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Natal in het Zuiden en Oosten, een dicht bevolkt, bijna. uit
sluitend door Kaffers bewoond gebied vormen, bestuurd 
volgens op Kaffer-gewoonten gebaseerde instituten. 

De Or•ctnjm·ivim· is de politieke grens tusschen de KAAP
KoLONIE en TRANSORANJE; het uiterl~jk van het land aan 
weerszijden van de rivier biedt weinig onderscheid. Ook de 
bevolking heeft geheel eenzelfde karakter. Bij Springfontein Springfontein 
komen de twee spool'lijnen van Port Elisabeth en Oost 
Londen bijeen, om de reizigers langs Bloemfontein naar 
Pretoria te voeren. De Kaapsche spoorweg, die bij de Aar De Aar. 
met de Port Elisabethsche door een verbindingslijn verhonden 
is, gaat langs Kimbe1·ley verder Noordwaarts langs de gren-
zen van TRANSORANJE en TnAKSVAAL naar RHODESIA. 

Kimberley, op zeer korten afstand van den Vrijstaatsehen KlMBERLEY. 

grens, te midden van een zich naar alle richtingen uitstrek-
l<ende, boomlooze, droge vlakte, doorsneden door de Or·anje-
1'ivie1', de Vaalr·iviC?· en de ModderTivier·, is het middelpunt 
der wereldberoemde diamant-industrie. De stad ligt 647 
mijlen van Kaapstad. Bel\end zijn de Kimberley, Du Toits-
span, \iVesselton en andere diamant-mijnen, het eigendom 
van de machtige De Beers Maatschappij. Noordelijker, arm 
de Vaah·ivie1·, zijn de rivierdelverijen van Darldy West, en Barkly ·West. 
nog meer naar het Oosten, op de TRANSVAALSCl-TE en Vnl.I-
STAAT enE oevers van den zelfden stroom, die van Christiana. Ohristiana. 
Tusschen de Modden·ivier· en de 1Taalrivier ligt het VRJ.J
STAATSériE district Bosbof, dat sedert eenigen tijd allerwege Boshof. 
de aandacht vraagt van de bij de diamantmijn-industrie 
betrokke~n. Zuidelijk daarvan ligt het district Fauresmith 
(met de diamant-mijnen van Jagersfontein en Koffiefontein) Jngersfuntcin. 
Jacabsdal en Philippolis, welk laatste district in Zuid-Afrika Ja~obsdnL 
een zel,ere beroemdheid heeft verkregen door de uitmun- rlult]lpolts. 
tende VRIJSTAATSCHE paarden, die er werden geteeld. 

Het gcheele gebied, Westelijk van den spoorweg van 
Colesberg, over Pretoria naar Pietersburg in het Noorden 
van TRANSVAAL, heeft voortdurend, met uitzondering van 
enkele gunstige jaren, te lijden aan gebrek aan regens. Hoe 
verder men naar het Oosten, naar de DRAKENSBERGEN' gaat, 
hoc overvloediger de regenval wordt. Het sp1·eekt dns van 
zelf dat de plantengroei geheel de flora van het steppen- CENTRAAL 

gebied vertegenwoordigt: hard, taai gras, en lage heide- Zu1o Al·nmA 
struil1jes, met groote onl>egroeide ruimten van meestal 
harden, zwaren, rooden grond tusschen de ,.bosjes". De 
genoemde VnrJSTAATSCIIE districten, benevens de meer Oos-
telijke, zooals Bloemfontein, Smithfield, gedeelten van Roux-
ville en Win burg, l<enmerken zich door dit karakter evenals 
de Westelljke, en, in nog sterker mate, de Kaapsche gebieden: 
Grikwaland We~t en Britsch Bechuanaland, om in de KALEHAHJ Kalehari. 
geheel en al het karakter van een woestijn te krijgen. De 
bodem is evenwel zoo vruchtbaar, dat bij iederen regen het 
vale veld wordt overtrokken door groenend en bloeiend 
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struikgewas, en, waar bmnnen (fonteinen) kunnen worden 
gegr·aven, landbouw op kleine schaal uiterst loonend wordt. 
Oostelijker, tegen de uitloopers en hellingen van de ma
jestueuze DnAKENSBERGEN, zijn de regens overvloediger en 
regelmatiger, en maakt de veeteelt (schapen en runderen) 
steeds meer plaats voor landbouw. Langs de Caledonirivier, 
die het gebiecl der Basoeto-kaffers van TRANSORANJE scheidt, 
!ia-gen de districten vVepener, Ladyhrand, Ficksburg, Beth
lehem, Harrismith en Vrede, die, met de districten in het 

IIoogcveld. rrransvaalsche Hoogeveld, behooren tot de meest productieve 
van geheel Zuid-Afrika, zoowel op het gebied van Landbouw 
als Veeteelt, tenvijl zij uitmunten door natuur·schoon. 

Dit Hoogeveld (de districten \:Vakkerstroom, Standerton, 
Ermelo, Middelburg, Bethal en Carolina) vormt weer één 
geheel met de noordelijke districten vanNATALen van TRANS
ORANJE; evt>nals een i ge andere distrieten van TRANSVAAL 
ten zuiden van de MAGALlESBERGEN (Wolmamnsstacl, Potchef
stroom, Heidelberg, Witwatersrand en Pretoria) met. de 
VnusTAATSCIIE districten Winburg, Kroonstad, Heilbron, 
'enekal, Frankfort, enz. een overgang Yormen tusschen dit 

door de natuur beter gezegende gebied in het Oosten, en 
het droge gebied in het Westen, waarto dan ook gedeelten 
van de Tmnsvaalsche districten Bloernhof, Lichten berg, Marico, 
Hustenburg, ·waterberg en Zoutpausberg moeten worden ge
rekeno, evenals de KAAPSCUE oistricten om de dorpen Taungs, 
Vrijburg en :Mafeking. · 

Sedert de spoorweg van Kroonstad over Betldehem naar 
DuRHAN. Uarrismith voo1· bet verkeer is opengesteld, is Durban weer 

geworden, wat het vroeger was, in den tijd toen de ossen
wagen nog het et>nige middel voor goederen-vervoer gaf, nl. 
oe haven voor het noordelijk gedeelte van TRANSORANJE. 

Ook NATAL heeft sedert 1903 een immigmlie-wet, van 
het zelfde karakter als die der ICA.\P KoLONIE. 

De spoorweg van Durban naar Hal'rismith (249 mijlen) 
voert door aan natuurschoon rijke oorden langs de NATALSOliE 

Piclernmrilr.· regeerings-zetel Pietermaritzburg, aldus genoemd naar de 
burg. voortrekker-leiders Pielm· Retief en Gm·t Manlz, naar 

Lndysruith. Laclysmith. Daar splitst zij zich; een tak klimt over de 
DRAKENSBERGEN naar 'fRANSORAN.TE, de andere gaat langs 
AMAJ UBA in de TnANSV.\.\L. 

Harrismith. Harrismith- en Vrede-district liggen hoog en hebben koude 
Vrede. winters, zoodat de boer, die schapen bezit, gedurende dien 

tijd vei'plicht is met zijn vee naar de meer beschutte ge
deelten van TATAL te trekken. Overigens wordt hier veel 
tm·we en maïs verbouwd, en legt de bevolking zich vooral 

Bethlchcm. toe op de paarden- en runder-teelt. Het Betbiehem-district 
kent minoer koude winters, en is dus beter geschikt voor 
schapen-teelt. Van Detl-dehem uit wordt nu een spoorweg 

Jt'icksburg. gebouwd door de districten Ficksburg en Larlybrand, de 
Ladybranel graanschuur van Zum AFRIKA, vroeger een deel uitmakend 

,.. 
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van BAsOETOLAND, doch onder het bewind van PTes. B1'and 
op de Basoeto's veroverd. Behalve tarwe, maïs en andere 
graansoorten wordt '<eel aandacht gewijd aan vruchtenteelt, 
terwijl, zooals trouwens overal in TRANSORANJE, schapen op 
bijna elke plaats in aanmerkelijke hoeveelheden worden aan
gehouden. Zuidelijker liggen de districten Wepener en Roux- Wcpener. 
ville, die wat vruchtbaarheid, vrij geregelden regenval en Rouxvillc . 
producten betreft, weinig van de genoemden verschillen. Als 
overgang naar de drogere, westelijke districten kunnen gelden 
Smithfield, Bethulie, Bloemfontein, Moroka, Winburg, Kroon- l3LoEM· 
stad en Heilbron, waarvan Winburg en Heil bron, wat ldimaat FONTEIN. 

aangaat, meer de Oosteliike districten naderen, terwiil in de Kwr.oobn stncl. 
~ " " • lll nrg overigen, naarmate men meer westwaarts gaat, voortdurend IIeilbron. 

meer de landbouw zich beperkt tot enl<ele door kunstmatige · 
vijvers (dammen) of bronnen te bevloeien akkers, en schapen-
teelt een hoofd-middel van be:;taan wordt. Naar 't Nuorden, 
langs de Vaalrivim·, waar water en ook regen weer over
vloediger zijn, wordt veel maïs verbouwd. Tabaksbouw neemt 
ook in deze streken voortdurend in belangt·ijkheid toe. (Vrede- Vrod~fort. 
fort). In het Heilbrondistrict, nabij het station Koppies, bevinden Kopp1cs. 
zich, op de plaatsen van Gen. de Wet en zijn buren, een aantal 
Afrikaners in een soort van kolonie, waar zij op ldeine hoeven 
van een tiental Il.A., geholpen door het water van een opge-
damd riviertje, als landbouwers leven. Deze nederzettingen zijn 
nog jong, doch geven reeds mooie beloften voor de toekomst. 
Zij leggen zich vooral toe op graanbouw, vruchten- en groenten-
teelt, bóomk weekerij, enz. . 

Van de westelijke districten zijn Boshof en Hoopstad be- Bo hof. 
kend als -cunder-<.listricten, evenals een deel van Kroonstad, Hoopstad. 
terwijl het Zuid Westen, door de droogte, zich meer bepaalt Kroonslatl. 

tot schapen en angora-geiten. Behalve de reeds genoemde 
diamantvelcleo, wordt langs de Vaal1·ivie1· bij Viljoensdrift Vil,ioe~sc~rifL 
en, aan den overkant, bij Vereeniging, steenkool van goede Yercemglng. 
qualiteit gevonden. 

Van uit NAT AL de Transvaal binnenkomend bij Charles- Charle. town. 
town en Volksrust, komt men in het district Wakkerstroom, Volksrnst. 
dat een geheel vormt met de Noordelijke districtm'1 van 
NATAL, Vrijheid en Utrecht, welke eerst na den oorlog bij IbT HooGE· 
NATAL zijn geannexeerd, en de districten Ermelo, Bethal, vELo. 

Carolinn., Standerton en Zuidelijk Middelburg. Dit gedeelte 
van het land is hoog gelegen, daardoor uiterst gezond, 
tamelijk rijk aan water, en vruchtbaar. Lamlbouw en vee-
teelt staan reeds op hoogen trap van ontwikkeling. Behalve 
voor runderen, geven zij uitstekend weideveld voor schapen. 
De wol uit deze districten overtreft in qualiteit die van het 
grootste gedeelte van TRANSORANJE en de KAAP KoLONIE. 
Alleen in de omaeving van Piet Retiefzijn runderen schaarsch, 
als gevolg van de Oostkust-koorts, die deze dieren wegmaait. 
In de hoogere gedeelten wordt veel aan paarden-fokkerij 
gedaan . 
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~l.W.Stroom. De hoofdstad van het district Wakkerstroom, 1\lmthinus 

Volksrust. 
Amersfoort. 
Ermelo. 

Piet Retief. 

Liinebnrg 

Barberlou. 

Lydeuburg. 
Waterval. 
Dullstroom. 
Ohrigstad. 

vVesselstroom, ontleent haar naam aan Pres. llf. W. P1·eto1·ius. 
Andere dorpen zijn Volksrust en Amersfoort. Ermelo (in 
ons land vooral bekend om de bloeiende Uitkomst-school, 
een der voornaamste inrichtingen van Cl!1'istelijk Nationaal 
Onderwijs in TRANSVAAL) is het centrum van een wol-
district. Er wordt ook veel maïs verbouwd, benevens 
andere landbouwproducten. Binnenkort zal dit dorp door 
een spoorweg worden verbonden met Machododorp in het 
Noorden en Springs in het Westen, welke lijnen ook de 
districten Carolina en 13ethal, noordelijk van Ermelo en 
Standerton, zullen openen. 

In het Zuid-Oosten, langs de grens van het KaiTer-terri
torium SwAZIELAND, ligt het district Piet Retief. Ongeveer 
30 jaar geleden was bijna het geheele district aan een zekeren 
Schot McCorkindale afgestaan, op belofte dat hij het met 
Schotsche immigranten zou bevolken. Toen dit uitbleef, ver
viel de concessie. Een gedeelte van het district werd door 
Boeren gekocht, een ander gedeelte werd bevolkt door 
Duitsche kolonisten (Lüneburg) flie het tot groote wel vaart 
brachten. Tot dit distl'ict behoort ook de vroegere KLEIN 
VRIJSTAAT, wellicht de kleinste republiek die ooit heeft be
staan. Zij werd gevormd door de gezinnen van drie boeren, 
die hun grond van een Swazie-opperhoofd hadden gekocht. 
Een vr.n de drie, een Bezuidenhqut, was de President. 

Tot de Oostelijke districten van TRANSVAAL behaoren nog 
Barherton en Lijden burg. Barherton (283 mijlen van Pretoria) 
werd in 1886, na de eerste ontdekkingen van goud in TRA 'S

\'AAL, als mijn-kamp gesticht. De goud-velden van "De Kaap" 
trokken toen talrijke immigranten. In 1887 waren er meer 
dan 10000 blanken in het district. Barherton groe ide en 
bloeide totdat de aandacht van f'ot·tuin-begeerige menschen 
zich meer en meer ging concentreeren op de Witwatersrancl. 
Thans bevat het geheele district ongeveer 4000, Barherton 
zelf slechts 1200 blanke inwoners, levend op de Sheba-goud
mijn, die er in den laatsten tijrl niet op vooruitgaat. De 
ligging van het dorp is in éen woord prachtig. Er is water 
in overvloed. Doch het klimaat is, vooral in het zomer
seizoen, niet zeer gezond, ofschoon de koorts er lang niet 
zoo plaagt, als algemeen wordt beweerd. 

Ziel<ten onder paarden en runderen belemmeren den 
landbouw. Semi-tropische en tropische vruchten als sinaas
appels, citroenen, mandarijntjes, guavaas, pompelmoezen, 
mangoos, ananassen, perziken, druiven, pisangs, enz. groeien 
er zonder moeite. Voor tabaksbouw is het land uiterst 
geschikt. 

Ten Noorden van dit district en den spoorweg naar Lourenço 
Marques ligt het uitgestrekte district Lyden burg. In het 
district liggen de bekende spoorweg-dorpen Waterval-boven 
en Waterval-onder, in het westen het dorp Dullstroom, in 
het noorden Ohrigstad, het oudste, doch wegens de heerscbende 
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lwort: al tipoeJig verlaten Jorp ran het ditiLrict, Pelgrimsrust l'clgrimm"t. 
(een nog veel-belovend goud-veld) en Krugerspost. In het Kru!(crspoot. 
noord-westen liggen uitgestrekte ijzerbeddingen, o.a. bij 
Magneet-Hoogten. 

Westelijk van de genoemde districten liggen, wat men 
kan noemen: cte Centrale districten Pretoria, Middelburg, 
Heidelberg en Witwatersrand. Het dorp Middelburg ligt Midllclburg. 
aan den !;1poorweg naar Lourenço 1\furques, ongeveer 100 mijl 
van Pretoria, op een hoogte van 4970 voet boven de zee. 
Het klimaat is gematigd en uiterst gezond. Het district is 
bijzonder ge chikt voor runderen-teelt en landbouw. Bij 
Balmoral, Brugspruit en \iVitbank bevinden zich uitge- Balmotul. 
strekte steenlwol-velclen, die hun afzetgebied vinden op den Brug pruil. 
\Vitwatersranrl. 

Heidelbe1'g ligt ten zuiden van de genoemde spoorweglijn Heidelberg. 
en noordelijk van de Vaal-rivie1·. Het district en het dorp 
heeft een tij() lang gedeeld in de voorbeeldelooze opkomst 
van Johannesburg. De eenige goudmijn ever.wel, die levens
vatbaarheid bleek te bezitten, was de Nigel. Toch belooft de 
toekomst ook in dit district nog grooten vooruitgang. Ook 
wordt er steenkool gevonden. 

In het centrum van TRANSVAAL liggen de districten Wit- PRicTonu. 
watersrand en Pretoria. Toen in '1~52 door de Zandrivier
Gonventie de Boerenmaatschappijen van Potchefstroom, 
Lijdenburg, choemansdal en Rustenburg werden onafhan-
kelijk v~rldaurd, ontstond al ras de behoefte om te lwmen 
tot meerelere eenheid. De stichting van een centraal gelegen 
hoofdstud werd noodzakelijk en Pretoria, aldus genoemd naar 
Pres. M. lV. Pl'el01'Üts, den eigenaar van de plaats waarop 
de stud werd uitgelegd, was het resultaat. ln het district 
liggen de Premier-diamantmijnen. 

Zuidelijker ligt de \iVitwutersranrl, waar in 1884 door een Wn'''ATr.as-
zekeren A1·nold op de plaats van een Geldenhui · goud zou JuNn. 
zijn ontdekt. Geldenhuis verkocht zijn plaats aan de Gebr. 

li'ltben, en de eerste goudmijn werd door dezen geïnstal-
1 erd. Sedert werd meer stelselmatig naar goud geprospecteerd, 
totdat eindelijk twee mannen, J. B. Robinson, een Yrijstv.ter, 
en TV. Knight de Langlaagte Estates bij Krugersdorp en de 
vVitwateJ'srancl G. M. Co. bij Driefontein floteerden. Mannen 
als Rhodes, Rudcl en Coldecolt volgden. Er werd hevig ge
speculeerd. In 18 9 volgde een krach. De zwakken gingen 
onuer; de sterken hielrlen va t en o-eraakten tot ongekend en 
rijkdom. Thans is de Witwatersrand het voornaamste goud
veld van de wereld, de oorsprong van veel stoffelijke welvaart 
voor TRANSVAAL en tevens de bron van veel namelooze ellende Krugersdorp. 
voor haar bewoners. De Rand strekt zich uit van Krngers- Roodepoort. 
dorp in het vVesten tot Boksburo- en Springs .i.4. het Oosten Joh~nnesburg. 

o ... ' Spnngs 
met daar tusschen gelegen Roodepoort, Floridu, 1\Iaraisburg, · 
Johannesburg en Germiston. 

Tusschen den Witwatersrand en de Vaaltivier liggen 
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de districten Potchef.<>troom, vVolmaransstad en Bloemhof. 
Noordelijker Lichtenburg, Marico en Rustenburg, terwijl de 
noordelijke, kleinste helft van TRANSVAAL wordt ingenomen 

Rustcnburg. door de districten Waterberg en Zoutpansberg. Rustenburg 
is bekend als de woonplaats mn Pres. Kruger vàor zijn 
langdurigen ambtstijd. In het district liggen de twee Maga
liesberg-ketenen. De meest bekende en door Zuid. Afrika be
roemde producten van cl it district zijn tabak en sinaasappelen. 
Het is bij uitstek geschikt voor tabak en vruchten-cultuur, 
doch heeft te lijden onder langdurige droogten. 

Zeerusl. 
Jacobsdal. 
Ottoshoop. 
Lichten burg. 

Marico wordt wel genoemd de tuin van TRANSVA.\L. 
Allerlei mineralen worden er gevonden. De boeren produceeren 
allerlei graansoorten, zelfs koffie en katoen, en een ongekende 
verscheidenheid van semi-tropische en tropische vruchten. 
De hoofd tad is Zeerust; kleinere dorpen zijn Jacobsclal en 
Ottoshoop. Zuidelijker, langs de vVostergrens van Trans,·aal, 
liggen Lichtenburg en Bloemhof. Het dorp Lichtenburg heeft, 
op een afstand van 36 mijl, Mafeking als spoorweg-station. 
De heerschende droogte heeft de omwonende boeren zeer 
verarmd, ·verder zijn in dit district uitgestrekte plaatsen 
het eigendom van Land-Maatschappijen, die hun grond on-

Bloem:bof. bewerkt laten liggen. Bloemhof en \Volmaransstad grenzen 
Wolmarans- aan de Vaal-rivier. Behalve de hoofddorpen van dien naam 
Chr~~~iania. liggen er de plaatsjes Christiana (diamant-delverijen) en 
Schwtizer- Schweizer-Reineke. Het district is uitmuntencl voor veeteelt, 
Reincke. vooral runderen en schapen. 
PotcHn'- Potchefstroom is een van de belangrijkste gedeelten van 

STRooM. de TRANSVAAL. Het dorp Potchefstroom, de oude hoofdstad, 
is een van de mooiste dorpen van het land, gelegen als het 
is aan de Mooi-1·ivier, met een nooit falenden stroom van 
leven-wekkend water. Het is gesticht, tusschen 1836 en 
1839, door Piet Potgietel', en heeft '11 plaatsen, tezamen 
30000 H. A. groot, als communalen grond. Het ligt in heL 
centrum van een prachtig landbouw- en veeteeltdistrict. Het 
klimaat is heerlijk. Ilet is door een spoorweg verbonden 
met Johannesburg en de lijn van Kaapstad naar RnoDESIA. 

De noordelijke districten \Vaterberg en Zoutpansberg, met 
de dorpen Nijlstroom en Pietpotgietersrust, Pietersburg, 
Leydsdorp en Louis Trichardt, zijn rijk aan allerlei metalen, 
die nog echter weinig zijn ontgonnen. De hoogere gedeelten, 
behoorende tot het Mi1ldelvelrl, zijn gezond en vruchtbaar, 

Nijlstroom. 
Pictcr burg. 
Leydsdorp. 

het Oosten (Lageveld), is een koortslaml. De districten lijden 
onder hun afgelegen ligging en het gemis van transport als 
gevolg van verwoestende vee-pesten. 

RHODESIA wordt bereikt van uit Kaapstad in het Zuiden, 
of van uit Beira, via Umtali, in het Oosten. De afstanden 
zijn: 

Van Kaapstad tot Bulawayo 1362, van Port Elisabeth tot 
Bulawayo 1200, van Oost-Londen tot Bulawayo 1261, van 
Bulawayo tot de Victoria-vallen 280, van Beira tot Umtali 
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204, van Umtali tot Salisbury 170, van Beira tot Salisbury 
374 en van Salisbury tot Bulawayo 301 mijlen. 

Het uitgestrekte gebied met de Limpopo als Zuidelijke 
grens, en de meeren Mwm·oe en Tanganyika in het Noorden, 
wordt door de Zam~esie verdeeld in twee helften: de zuide
lijke n.l. MASHONALAND en MATABELELAND, en de noordelijke, 
NooRo-ÜOSTELT.rK en NooRD-WESTELIJK RuoDESIA. 

Salisbury is de hoofdstad van ZuiDELI.fK RnoDESIA. Het Salisbury. 
ligt 4880 voet boven de zee. Bulawayo ligtin MATABELE- Bulawnyo. 
LAND, 4469 voet boven de zee. Het klimaat is gematigd 
sub-tropisch. Beroemd zijn de VICTORIA-WATELWALLEN in 
de Zambesie. Op het oogenblik trekt het land hoofdzakelijk 
de aandacht om zijn goud-productie, die langzaam, maar 
gestadig toeneemt. Verschillende gedeelten wor·den geroemd 
als uiterst geschikt voor veeteelt; anderen weer voor graan-
bouw of tropische cultures. Intusschen is RHODESTA nog 
geheel een land der toekomst, zeer spaarzaam bevolkt, en 
nog weinig ontwikkeld. 

ZUID AFRIKA ALS EENHEID. 

Wij hebben in de voorgaande bladzijden Bnnscn ZuiD
AFRIKA beschouwd als één samenhangend geheel, zouder 
meer dan beslist noodzakelijk was, te letten op oude politieke 
grenzen. ' Dit is geschied uit de overweging dat het gebied, 
trots de vele verschillen in klimaat, niettemin een natuur
kundig en aardrijkskundig geheel vormt, terwijl, sedert den 
vrede van Vereeniging, en den steeds meer op den voorgrond 
tredende begeerte naar politieke eenheid, ook de politieke 
grenzen weinig belangrijk meer zijn. 

Nu TRANSVAAL haat· constitutie heeft gekregen, en TR.\.Ns- REGEERINas

ORANJE daarop niet lang meer behoeft te wachten, is ook voRM. 

de politieke inrichting der verschillende staten van BRITSCLI 
Zum-AFRIKA zonder veel onderscheid. Zoowel KAAP KOLONIE 
en 'NATAL als TRANSVAAL, en binnenkort ook TRANSORAN.rE, 
hebben hun door het volk gekozen Parlement, hetwelk z"eer 
uitgebreide bevoegdheden bezit, terwij I van het kiesrecht 
slechts heel weinig blanken zijn uitgesloten. In NATAL en 
TRANSVAAL bestaat bovendien een genomineerd Hoogerhuis, 
met veel minder uitgestrekte bevoegdheden. Het Hoogerbuis 
in de KAAP KoLONIE wordt gekozen. RHODESIA wordt be-
stuurd door een Wetgevenden Raad, bestaande uit den 
Administrateur van de_ Cha1·tered Coy en 14 leden, waar-
van 7 leden benoemd zijn door de Chm·tm·ed Coy, onder 
goedkeuring van den Britsehen Minister van Koloniën, en 7 
worden gekozen 9oor de kiezers. De uitvoerende macht 
berust bij een Uitvoerenden Raad van zes personen, aange-
·wczen door de Maatschappij; in de andere staten bij 
ministeries. De Britsche Kroon wordt in elk der staten be-

2 
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zmden den Limpopo vertegenwoordigd door een Gouverneur, 
terwijl geheel BRITSen Zum-AFRIKA is geplaatst onder toe
zicht van een Iloogen Commissaris. 

Rechtelijke De rechterlijke macht berust in eiken staat bij een college 
macht. van rechters, met een Hoofd-Rechter als president; verder 

in ieder elistrict een magistraat, in dichter bevolkte districten 
bovendien nog assistent magistraten en civiele commissarissen, 
en eindelijk vrederechters. 

Politie. De politie-macht is zeer gecentmliseerd en is in eiken 
staat met zelfbestuur onder directe controle van het depar
tement van justitie. 

Met enkelijke uitzond ringen (de Rhodesische lijnen, de 
KlerkscloJ'P-Veertien-stroomen spoorweg, en enkele van minder 
beteekenis) zijn alle spoorwegen staats-eigenelom en worden 
van wege den staat geëxploiteerd. 

Haveu8. 

Kaap tad .. . .... . . 
Port Elisabeth ..•. 
Oost Londen .... . 
Dur ban ......... . 
Lourenço Marques. 

IMMIGRATIE EN VERKEER. 

EENIGE SPOORWEG-TAltrEVEN (.J!:oke]e Reis) În J:'! 8, d. 
Bloemfontein. Pretoria. 

I. n. nr. 1. n. 
& 8. d. & 8, d. f, s. d. f, s. d. f, s. d. 
7 4 7 5 6 8 3 2 6 9 14 '), 7 4 11 
4 9 7 3 5 5 117 () 7 3- 5 5 6 
4 5- 2188 1136 614 7 419 1 
6 18 2 5 1 9 2 19 5 5 1 2 3 14-
6 7 6 4 12 6 2 13 4 3 11 2 2 11 7 

IJL J. 
& s. d. f, s. d. 
4 6 9 12 5 2 
3 19 ll--
21791198 
2 2 7 15 10 9 
l 91 15 5-

Bulawnyo. 
II. lil. 

f, s. d. f, s. d. 
9 5- 513 6 
8 5 - 5- -
812 8 5 5 1 

11. Hl- 712-
1112 8 7 5 10 

Derde klasse. Daar de de1·de klasse in Zum AFRIKA bijna uitsluitend 
bezet wordt door naturellen en kleurlingen, maken blanken 
alleen bij hooge nitzonrlering hiervan gebruik. Voor groote 
afstanden zou het, door gemis van voldoende slaapgelegen
heid, ook ondoenlijk zijn. In de doorgaande treinen van de 
havens naar het binnenland, bevindt zich meestal een 
restauratie-rijtuig waAr maaltijden en verversehingen tegen 
de in Zum AFRIKA geldende prijzen te verkrijgen zijn. 

Bagage. Pe1·soonlijke bagage wordt gedeeltelijk vrij vervoerd, n . I. 
tot 100 Ibs. op elk spoorkaartje 1e klasse, 75 Ibs. 2e klasse 
en 50 Ibs. 3e klasse. Voor elk kind van 3-12 jaar wordt 
de helft van deze gewichten toegestaan. Voor behoorlijk in
geschreven bagage wordt, bij Yerlies, ten hoogste .f, 10.-, 
.f, 7.10 en.Jl,5.-respectievelijk door het spoorwegbestuur vergoed. 

HANDELS· HANDELSREIZIGERS hebben het recht het dubbele gewicht 
REIZIGERs. aan bagage vrij te vervoeren . Deze bagage kan bestaan in 

goederen voor persoonlijk gebruik of monsters (indien niet 
bestemd om verkocht te worden). 

Voor firma's die Handelsreizigers wenschen uit te zenden, 
nog het volgende: In iederen Staat moet een bijzondere 
licentie worden aangevraagd. De pr~js van deze licenties is, 
per jaar, voor de KAAP-KOLONIE J!, 25, voor TRANSORANJE 
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.f, ~r, voor NATAL .f, 10, voor TRA VA~U .f, 20, voor RnonE:siA 

.f, 30 voor BRITSCII BECITU.-\.N.\ LAND .f, 10 en voor PoRTUGEE en 
gebied .f, 10. V ooi' een verblijf van minder dan een jaar 
wordt in de meeste gevallen reductie gegeven . 

IIANDWERKSLIEDE hebben voor hun gereed chappen de-
zelfde faliciteiten als ltandelsreizigel's. 

De navolgende stoomvaartlijnen onderhouden het verkeer 
tus chen EuROPA en Z ID AFLUKA: 

STOO~!VAA I '!'LIJNEN. 

) 

De Vries & Co., A mstcnlnm (pas:;agiers en vracht). 

U C 
, C De Vries & Co., 's Gmvcnhngc (pllSsogicril en vmcht). 

NION ASTLE • l'E.\l!SIHP Ol!PANY · · · · · · llooymnu & Scbuunnan, Amsterdam, Rotterdam 
(alleen passagiers). 

D , 
0 

A L . { Voi1,1l & Gebcr, Amstenlam (pas:;.~~iers en vmcht). 
Y.UTSCllE sr FR! KA INIE .. · · · ·' ·' · · · Voigt & Co., Rotterdam (pa~sngiers CD vmcht). 

\V I { Ruy• & Co., Amsterdam (passnJ!icrs en vrneht l. 
OER.I!ANN ,!NtB. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ruys & Co., Rotterdam (passagier,; en vracht): 

D A L ~ Wm. II. l\Iiiller & Co., Amsterdam (alleen vracht). 
EU'fSCH USTRAL!SCUE INIE. · · · · · · · · · · t Wamhersic & Zn., Roltenlam (alleen vrncht). 

IlAM!lURG-lhMt~R AFRJK,\ LINn:....... Wm. H. :\lüller & Co., Amsterdam en Rotterdam. 
HIUTISII ANO Cm.ON!Ar, S.S. Co. . • . . . . . \'nu Es & van Om meren, Amsterdam. 
,\DERDEEN LrNF............... . . . . . . . . . Hooymnu & l::i('hnnl·man, Amsterdam, Rottenlnm. 
flousTON LINE.... . ....... . ......... . . P. A. v. Es & Cu. Rotterdam. 
SVENSKA Srn Al'lt!KA LtN!EN, en nog de navolgende "Engelo;chc lijnen: Clan Linc, Lund'' Blue 
Anchor Line en Nntnl Direc·t Linc. 

PAsS.\GEPRIJZEN (iu guldens der UNION CASl'LE MAil, TEAliSHIP CoMP. LTD. 

Vol.,ens opgnve 20 Mnart 1907 ons ver,;lrekl door de H.II. ot: Van:s & Co., agenten. 

van Ams{Prdam 

naa( Kaapstad ..... 
Port Elizabeth 

(Algoabay) 
" East Lonclon .. 
" Durban (Natnl) 
" Delngoabay 
(Lorcnço Marquc) 

• .Eerste Klasse. Tmcnlt• KlassP. JJnr/11 Klassf. 
mailboot tusscltenboot mailboot I usscltenbool 

Buitcnhuf. Buitmhul. 13aitrnltul. Btûft•nlltlf. 
559.\J:J 419.95 3:56.2:> 30U5 197.30 152.73 

585.40 432.70 
598.15 ! ~5.10 
()10. 5 4.'\8.15 

()23 60 170.85 
verder Binnen- ''erdcr Bitl
hnttenf51.- nenhuttcu 
Ntinder, dek- f 3 .25 

hutten van minder. 
f 12.75 tot 
f 51.- meer. 

38l () 318.1~ 210.- l65.45 
394.50 3:!0.90 222.70 17 .20 
407.2:> 313.65 235.45 190.20 

120.- 356.35 2!8.15 203.65 
vcrder Bin- verder Bit~- venlet' verder 
nenhutten ne11hutten 4-pet·soons 4-persoons 
f 25.50 f12.75 hutten huttcnfl2.75 
mi~tda. minder f 12.75 en en 2-peJ·;oons 

dekhutten dekbutten 2-persovns. huttcof25.50 
f25.50mt•er. f25.50meer. f25,50meu. meer en open-

bed voor 
Kaapsehe ha
vens f25.50 
overige ha

rens f38.25 
minder. 

Verdere informatiën verstrekken gaarne de agenten DE VRIES & Co., hoofdkantoor 100 de 
Ruyterkade, PllS:lagebureau Rokin 67-69 Amsterdam, te 's Gravenhage Groenmarkt 16. 
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PASSAGEPRIJZEN (in gulclena) van Antwerpen, Rotltrdam of Vliuingen naar ZuiD AFRIKA 
"[ler DIWTSCHE ÛST AFRIKA LINlE. 

Volgens Ol>gave 20 ~lnart 1907 on ver trekt cloor 1• IJ Tl. VolGT & GEnm, agenten. 
Lan.çs de Wátl.:ust (l) Port Oost Laurenen Van Antwerpen. Kaapstatl. Dur ban. Elisabetk. Londen. Jl!arques La'lf/8 de Oost /.;118/ (11 ) r J[ 

Van Rotterdam of Vlissi11f1t1l. I Ir [ II I n I 

Je 1.;/aue . .. . .. ... . ... ..... . .... . 450 609 465 594 180 579 495 !)54 510 
2e 

" 
••• 0 •••• 0 •••••••••• ... . 300 t20 315 405 330 390 345 375 360 

!Je 
" •••• ••••• •• •• •••••••• 0 •• 150 264 162 252 177 237 189 225 201 

4e ,, (open bed) ............... 126 138 150 150 162 
Ycrderc informaties vcr,.;trekken gaarne de agenten VolGT & _GEilER, Prins Hendrik Kade 

te Am terdam en VolGT & Co. te Rottcrtlam. 

Voor vracht-verkeer verwijzen wij, uit hoofde der wisselende 
tarieven, naar bovengenoemde agenten. 

De volgende cijfers geven een go d overzicht over de toe
nemende emig1·atie van Europa en andere werelddeelen naar 
l'erschillende gedeelten in Britsch Zuid-Afrika. 

Naar schatting was de instrooming : 

1853 1863 1873 1 83 1893 
\'an uit Engeland . . Sehotlancl en Ierland. 300 900 1200 5700 12 00 

1903 1904 1905 l90(j 
Van uit alle landen. .... . . . . . . . . . . . . 710 5 42938 44782 

Depressie. De in geheel Zuid-Afrika he rschende depressie, in de 
eer. te plaats toe te schrijven aan een algemeen toegepa t 
en te st rk discon teeren van de, na d 'n vrede voorspeldr, op
leving in handel en indu trie, en opzettelijke, overdreven 
invoer van Engelsche lan(l verhuizers, is nog vol trekt niet 
o-eweken. In de groote centra der bPvolking is dan ook 
voorloopig geen versterking der behoefte aan handwerks
lieden van allel'lei aard te verwachten. Intusschen doet men 
verkeerd in deze voor geheel Zuid-Afrika te generaliseeren. 
Terwijl er in de o-roote teden op het oogenblik meer plannen 
worden beraamd om blanke arbeiders kwijt te raken dan 
om hen aan te lokken, zijn ons talrijke voorbeelden bekend 
van Nederland ·che handwerkslieden die zich in de platte
lands-dorpen een goed bestaan hebben veroverd. 

,-ooozAKF.- De N derlandsche arbeider, die zijn vak zeu goed vei'
LIJJtE EIGEN- staat, zelfstandig kan werken, matig is en zich fatsoenlijk 

scHAPPEN. gedraagt, en, naa1· Zuid-Afrika komend, zich in den eersten 
tijd vrij kan bewegen, kan verzekerd zijn zich in niet verre 
toekomst eeu ruim onderhoud te verschaffen. Wij hebben 
vele, goed onderlegde Nederlanclsche timmerlieden ontmoet, 
die in de kleinere dorpen al heel spoedig optraden als aan
nemer (contractor) en zelfs als architect. l\Jannen van dit 
slag hebben er veel toe bijgedragen om den 1ederlandschen 
wel'l.:man een gedeelte van de reputatie, die hij in Toord
.\merika geniet, ook in Zuid-Afrika te verschaffen. In zoo
verre is de toe. tand verbeterd. 

li 
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Het bovenstaande geldt echter alleen voor den eigen
lijken ambachts-man, niet voor alle arbeiders. Timmer
lieden .of metselaars b.v., die slechts een deel van hun vak 
verstaan, doen betel' niet naar Zuid-Afrika te gaan. 

Geen vraag is er op het oogenblik naar Hollandsche typo
graphen, ververs, en al de zulken die alleen in de grootere 
dorpen en steden hun vak kunnen uitoefenen. 

Bovendien moet in het oog worden gehouden dat de kleinere Platteland. 
dorpen, die voor hun bloei geheel afhankelijk zijn van de 
omwonende boeren, niet zoo sterk onder de depressie hebben 
.geleden als de overige centra der bevoll<ing. De snelle her-
leving en soms opbloei van het boeren-bedrijfin vele strel;en 

' hè'eft hiertoe veel bijgedragen. · 
' Eindelijk achten wij het niet onwaarschijnlijk dat menig 
district in Zuid-Afrika een goede positie aan biedt voot' 
Nederlandsche landbouw-arbeiders, niet zoozeer als dag
looners, doch als opzichters over gekletmie landarbeiders, 
of als colonisten. Om immigratie van zulke personen te be
vorderen, zouden zich echter zoowel in Zuid-AfriJm als in 
Nederlantl, de vestiging voorbereidende, commissies moeten 
vormen, om de immigratie op behoorlijke wijze te organi
seeren. 

Wat de beoefenaars van administratieve beroepen betreft, Ku;RKEN. 

kan zonder ovel'drijving worden beweerd dat voor hen de 
Zuid-Afrikaansche markt geheel en al is overvoerd, niet het 
minst door geboren Afrikaners. 

Ook de geleerde be!'oepen zijn voor een groot deel voor GELEERDE. 

Nederlanders gesloten. Advocaten en rechtsgeleerden in het BEROEPEN. 

algemeen z~n er onder de Afrikaners alleen op het oogen- Advocaten. 
I l'k 1 d h t 1 d 1 d I · .. Genecsheeren. ) 1 a meer an e an wn ragen. ngemeurs, miJn-
inspecteurs, land meters, enz. zijn in meer dan voldoende 
mate aanwezig. Geneesheeren, die voldoen aan de eischen 
van toelating, zich vooraf met bevriende personen in 
Zuid-Afrika in contact stellen, en niet opzien tegen een 
moeilijke pral;tijk op het Zuid-Afrikaansche platteland, slagen 
er in den regel in zich een wel niet gemakkelijk, eenigszins 
eenzaam, doch niet onvoordeelig bestaan te veroveren. 

De Hollandsche Kerken in Zuid Afril\a hebben nog grbote Predikanten. 
behoefte aan meer predikanten. Ook hun werkkring is zeer 
moeitevol, maar voor mannen met een ideaal, die geen be-
hoefte hebben aan een verfijnde omgeving, is in Zuid Afrilm 
veel en nuttig werk te verrichten. • 

Nog grooter is het gebrek aan onderwijzers. Voor hen Onderwijzers. 
geldt, zooals trouwens voor al de hierboven genoemde pro-
fessies en ambachten, doch in veel sterkere mate, de wen
schelijkbeid dat zij goed bekend zijn, ook in de praktijk, met 
de Engelsche taal. 

Ten slotte herhalen wij de opmerking dat de Nederlander, 
die naar Zuid Afrika wenscht te emigreeren, zijn oog niet 
moet richten naar de gmote, cosmopolitische bevolkings
centra. Zijn toekomst ligt op het platte land, in de kleine, 
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plattelands-dorpen. Doch - en dit worde niet uit het oog 
verloren - daar is zijn persoonlijk gedrag, zijn optreden 
tegenover het, doorgaans Hollandsch-Afrikaansche. publiek 
een zeer belangrijke factor onder de voorwaarden tot wel
slagen. De Afrikaner is, in den regel, uiterst verdraagzaam, 
en, buiten de steden met hun felien strijd om het bestaan, 
den ederJander niet onsympathiek gezind, doch talrijk zijn 
de voorbeelden dat onmatigheid, kwetsend optreden in gods
dienstige zaken, zelf-verheffing en minachting van, den 
nieuweling zoo vreemde, Afrikaansche zeden, gebruiken en 
levensbeschouwing, hebben geleid tot droevige mislukking. 

BEzwAREN. Ook willen wij niet beweren dat de meoschen, van het 
eerste oogenblik dat zij in Zuid Afrika komen, veel voor 
dit nieuwe, in veel opzichten nog zoo ongeregelde land 
zullen gaan gevoelen. De reis over zee is voor hen, die niet 
van eerste klassen der stoomvaart-lijnen gebruik kunnen 
maken, veelal vol onaangenaamheden. Doch die duren slechts 
kort. De reis per trein naar 't binnenland is nog onaange
namer, maar tevens nog korter. Het verblijf in Zuid Afri
kaansche hotels en pensions en kosthuizen is voor . een 
Nederlander weinig aanlokkelijk: de behandeling, de netheid, 
de reinheid, het comfort, laat veel, en in de kleinere plaatsen 
zeer veel te wenschen over. De steden, met uitzondering 
van de oudste dorpen in de Kaap Kolonie, hebben meer het 
uiterlijk van toevallig bijeen gewaaide huizen-massa's, dan 
van regelmatig afgebouwde straten-reeksen. Geplaveide 
straten zijn bijna geheel afwezig. De bestrating die er ie;, 
is slecht en on voldoende. 

VooanEEJ..EN. Maar daartegenover staat een vrijheid van bewegen en 
leven, ruimte van armslag, afwezigheid van benauwende 
sleur, een overvloed van lucht en zon, gemakkelijkheid van 
omgang en zooveel meer, waardoor het leven ook voor de 
minst gelukkigen iets meer wordt dan enkel een harde 
strijd om het naallte bestaan, en dat bijna ieder, die, na 
eenige jaren in Zuid Afrika te hebben doorgebracht, naar 
zijn vaderland terugkeert, vervult met een groot rerlangen 
naar de hooge, ijle ruimten van de Afrikaansche hoogvlakte. 

PO T-VEUKEER. 

BRIEVEN. De PosTKANTOREN in Zurn-AFRIKA verrichten ongeveer 
dezelfde diensten als gelijksoortige kantoren in EuHOPA. 

Voor het verkeer Yan Nederland met Zuw-AFRJKA gelden 
voo1· b1·ievcn de gewone buitenlandsche tarieven (12.5 ct. 
per 'J5 Gram). I.B. Voot· lezers in Zum-AFHJKA vestigen 
wij de aandacht er op dat brieven naa1· NEDERLAND be
hooren te worden gefranl<eerrl met 21{2 penny. 

De mail voor Zum-AFHTKA vertrelitelkenZaterdag10uurv.m. 
uit Southampton en moet dus in NEDERLAND Vrijdags worden 
gepost. 
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Voor Postpakketten tot een maximum gewicht van 5 IC.G., 
zijn de tarieven als volgt: 

Kaap-Kolonie: ~ Tot 1 K.G. fl1.375, voor elk K.G. Kur 
meer f 1.- Per postpakket kunnen niet worden verzonden: KoLoNIE. 
specie, goud en zilver, struisveeren, extract van thee, koffie, 
cichorei of tabak. 

Natal: - Tarieven als boven. Uitgesloten zijn: Vuur- NATAL. 
wapens, specie, goud en zilvee, struisveeren, valsche munten 
en aetikelen met nagemaakte Britsche handelsmeeken. 

Tmns01·an,je: - Tot 1 K.G. f 1.625, voor elk K.G. meer'l'JLANSORANJJ~ 
f 1.25. Uitgesloten artikelen als voor de Kaap Kolonie. 

T1·ansvaal:- Tarieven als voor TRANSORANJE. Uitgesloten 'l'RANsvuL. 
artikelen als voor de KAAP KoLONIE, benevens edel
gesteenten. 

Rhodesia: - Tot 1 K.G {2.875, voor elk ICG. meer (2.50. RHoDESIA. 
Uitgesloten artikelen als voor de Kaap Kolonie. 

Teleg1·ammen voor ZuiD AFRIKA kosten (1.57, pers-tele- 'l'ELEGRAu
grammen (0.63 per woord, behalve voor Rhodesia, (Noord MEN. 
en \Vest) waar·voor· de tarieven (1.82 en (0.70, en voor 
Rhodesia (Zuid) {1.67 en f 0.67 per woord zijn. 

Voor Mozambique en Lorenço Marques is het tarief f 1.59 
per woord. 

De handels- en verkeers-statistiek der verschillende koloniën, 
over het jaar 1906 is hierachter afzonderlijk opgenomen. 
(blz. 37~40). 

KLIMAAT E~ REGENVAL. 

De van het Zuiden naar het Noorden zich uitstrekkende 
ligging van het Zurn AFRIKAANsenE vasteland, en de ver
schillen in hoogte, doen ongetwijfeld een groot verschil van 
ldimaat in de versebillende deelen ontstaan. Toch kan men 
iu het algemeen zeggen dat ZuiD AFRIKA een vaste-lands Vaste-lands 
klimaat bezit, met uitzondering voor het gedeelte van de KAAP klimaat. 
KoLONIE, zuidelijk van de HEKSRIVIER-bergen gelegen, en 
het gebied oostelijk van de DRAKENSBERGEN. De verschillen 
komen l1et sterl<st uit in den gemiddelden regenval, die 
at bankeiijk is van de passaat-winden in de zuidelijke ge-
deelten van de ATLANTISCHE en fNDISCITE ÜCEANEN, doch 
door de lwoge bergketenen die het grootste gedeelte van 
Zum AFRIKA omringen, op het binnenland weinig van zich 
doen gevoelen. Dit binnenland onderscheidt zich door warme 
dagen en koele nachten, dus door grooteverschillen tusschen Dag-en nacht
dag- en nacht-temperatuur. De regen gaat dikwijls gepaard lemperatuur. 
met donderstormen. De volgende tabel voor een paar voor-
name plaatsen volgens waarnemingen over 1906, geeft een 
beeld van de gemiddelde temperatuur en regenval: -
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Temperatuur. 

Gemiddelde ternrmrato ur van het jaar ......... . 
maximum temperatuur ...... . .... . 
minimum ........... . 

Regenval. 

Gemiddelde regenval over 't jaar ... . .. . .. . ... . 
Gem iddcld getal regendagen .................. . 

Johannesburg. 

69.6° 
73.3° 
48.8° 

30.6-!" 
86 

Pretoria. 

63.8° 
78.2° 
49.4° 

28.19" 
90 

De gemiddelde jaar-temperatuur voor de Yerschillende 
gedeelten van Britsch Zuid Afri ka JS opvall end ge lij k, en 
schommelt om 62° Fahrenheit voor zoo ver van elkaar ver
wijderde stations als Kaap Agu lhaes aan de Zuidkunst 
(34°50' Z.B.) Cradock m de Karoo (32°11 ' Z.B.), Matat ie le 
in Kaifraria (30°'15' Z.B.), Bloemfontein en Johan nesburg 
(26°'12' Z.B.). 

AANTAL REGENDAGEN GEDURENDE 12 MAANDEN, EINDIGENDE 30 JUNI 1906 
VOOR TRANSORANJE, ALS TYPE VAN HET ZUID AFRIKAANSCUE IIOOGLANO. 

Oostelijke (vochtige) oi:J _..., _ ": g ,; t: :::l ·;:; ~ 
districten. Regen. ,_; ~ ~ 0 Z l=l ~ ~ ~ ~ ~ ,:; ~ 

Ladybrand ................ 19,48 3 5 3 10 13 15 8 10 4 4 3 78 
Frank fort . .... ..... . . .. .. . 20,48 3 1 3 9 11 9 5 1 2 44 
Vrede .......... .. . .. ..... 20,56 1 1 11 5 7 9 9 1 2 46 
Ficksbul'g ...... . . . ....... 22,60 3 4 5 12 15 7 9 11 4 4 2 76 
Reitz (Bethlehem) ... . .. .. .. 17,11 3 3 7 8 9 9 10 3 3 53 
Hnrrismith . .. . .. ... . ... . . 14,06 3 5 l 11 8 4 5 15 3 2 1 58 

Middelste districten. 

Winburg. . . . . . ...... .. .. 13,18 
Senekal . .... .... . . .. ..... 17,85 
Heilbron . . . ... .. .. .. ..... 24,75 
Parijs .. .. ................ 21,53 
Lindley . . ... . ............ 15,13 
Springfontein ........ . . . ... 10,01 
Smithficld . . . . . . . . . . . . . . . 8.31 
Wepener ...........•.... . 11 18 
Zastron . . ....... . .. . ...... 24.,03 
'rhaba 'Nchu ... . ....... . .. 19,27 

Westelijke (droge) districten. 

2 2 
2 6 

3 
2 

2 5 
6 
6 
4 

4 11 
1 3 

1 5 7 4 3 
2 10 11 13 10 10 
2 11 14 14 12 11 
3 10 13 10 8 12 
2 9 7 3 
1 3 6 5 
1 8 4 

7 10 11 
3 13 14 14 
1 4 8 !) 

3 5 
4 (i 

8 
9 11 
2 6 

1 
3 
1 
6 

3 

4 
3 
2 
2 
1 
ö 
3 
4 
:3 
3 

29 
1 71 

70 
66 

1 35 
1 35 

32 
3 47 

85 
1 38 

Edenburg ..... ............ 9,79 3 (i 9 4 1 4 3 30 
Bloemfontein ...... . .... ... 10,38 2 5 l 7 ll 10 12 7 3 4 62 
Hoopstad1. . . . .... . ... . .. . . 15,94 1 8 5 \) !J 5 2 2 41 
Brandfort. . . . . . . . . . . . . . . . . 9,89 1 5 6 7 2 2 23 
Geneva (Kroonstnd) ......... 10,84 1 1 1 6 (j 4 6 25 
Boshor.......... .. .... .. . 3,97 1 2 2 2 3 3 13 
Philippolis................ 9,72 1 1 5 7 3 7 7 3 34 
J agersfontein . ...... . . . ... . 6,13 3 3 3 2 11 
l'auresmith . . ......... . .. . 12,01 5 1 3 9 (i G (i 2 2 1 42 
J acobsdal. .. .. ..... .... .. . 13.52 3 4 6 3 6 1 3 2fi 

N.B. Het cijfer achtrr ue plaatsnamen geeft aan de hocveelheid rrgen (in Engrlscbe duimeu), 
gedurende 1905/6 gevallen. 
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DE VOOR AAMSTE UITVOERPRODUCTE 

STRUISVEEREN. 

Behalve de talrijke kudden van nog wilde struisvogels, 
die nog in vele deelen van Zum AFHIKA, o.a. in het Kenhardt 
district, zijn te vinden, telt volgens de laatste off1cieele op-
gaven (1907) de l\aap Kolonie 360.000 makl<e struisvogels, Opbrengst. 
die het afgeloopen jaar voor meer dan fl. 12.000.000 aan 
Yeeren hebben opgebracht. 

De hooge prijzen die de jagers op groot wild in de binnen- Oorsprongder 
landen van ZuiD AFRIKA verkregen voor de veeren van de cultuur. 
door hen geschoten struisvogels (vo'elstruise, zegt de Afrikaner) 
hebben er toe geleid dat ongeveer in '1860 eenige onder-
nemende boe1·en in . de KAAP KoLONIE zijn begonnen met 
struisvogels te temmen. Sedert dien tijd is de struisvogel-
teelt een belangrijke tak van bedrijf geworden voor menig 
district in de KAAP KoLONIE, terwijl ook in de andere Zum 
AFRIKAANSCUE STATEN stelselmatige pogingen worden aan-
gewend om deze cultuur in te voeren en tot bloei te brengen. 

VVelke groote beteef<enis deze tak van bedrijf heeft UITVOER. 

verkregen, blijkt uit de gestadige toename van de bedragen 
van uitgevoerde veeren. Terwijl in het jaar 1870 ongeveer 
30000 Ibs. werden uitgevoerd, was het cijfer in 1890 reeds 
ruim 212000 Ibs. en in 190i'> weer ruim verdubbeld. 

Eenigen tijd geleden zijn ook jonge struisvogels in geringe Uitvoerrecht. 
hoeveelheden uitgevoerd naar AUSTRALIË, AMERIKA en NIEUW 
ZEELAND. Thans wordt die export door een zwaar uitvoer-
recht op levende vogels heel moeilijk gemaakt. In de KAAP 
KoLONIE is de prijs van een gewone vogel Il. 35 tot IJ. 50, Prijzen. 
doch bijzonder mooie exemplaren zijn verkocht voor IJ.1200 
tot IJ. 3600. De opbrengst per vogel varieert tusschen fl. 12 
en fl. 18 tot fl. 100 en zelfs fl. 250 per "pluksel". Goed 
besproeide, met luceroe bezaairle velden, voerlen per H.A. 
van 8 tot 10 vogels, die elke acht maanden Jmnnen worden 
geplukt, cl. w. z. de slag- en staal't-veeren worden op on-
geveer een Engelsehen duim afstand van de huid afgeknipt. 

De handel in struisveeren wordt in den regel nog op zeer HANDEL. 

primitieve wijze, tot nadeel van den producent, gedr,f!ven. 
\iV ellicht dat de co-operatie-beweging onder de boeren in 
Zum AFRIKA ook in deze de noodzakelijke verbetering brengt. 

MOH.\JH, 

Mohair is het golvende, zachte haar van Ango.-a-geiten. INvoER. 

Angorageiten (bol<ken, zegt de Afriknner) zijn in Zum AFRIKA 
evenals de wol-schapen, ingevoerd. Volgens sommige schrijvers 
werd de eer. te Angora ingevoerd in t838; latere bezendingen 
volgden in 1856, 1857 en 1860, tezamen '100 stul;s. ·Tusschen 
'1868 tot 1881 werden ongeveer 2700, in 1895 nog eens 
200 stuks, allen van KLEIN Azif~, inge"oerd. Uit deze 3000 
geïmporteerde geiten is een talrijk geslacht gegroeid. In 1904 Aantal. 
(het census-jaar) telde de !\.AAP KoLONIE 2775927 Angora-



Verbreiuiug. 

Qualiteit. 

Vellen. 

Uit VOC1'-JWOducttJn. 

geiten, die 8956629 Ibs. mohair opbrachten. Van uit de 
KAAP KoLONIE is dit sierlijke huisdier overgebracht naar 
verschillende gedeelten van de andere staten van Zum AFRIKA, 
zelfs waar schapen, door de droogte, niet wilden tieren. De 
KAROO en de Westelijke districten van TRANSOR.\NJ8 geven 
juist het klimaat, dat de Angora-geit wenscht. Wel is het 
K.\APSCJIE mohair in den regel niet zoo goed en zoo fîjn 
als het TuRKSCUE product, doch daar staat tegenover dat 
vele Kaapsche boeren door een stelselmatige teeltl;eus reeds 
kudden hebben verkregen, welke die van KLEIN Az1B in 
quali teit overtreffen. 

GEITEN-VELLEN. 

De census van -1904 gaf het aantal van Kaapsche geiten 
in de KAAP KoLONIE als 4386536. Dit huisrlier, zeer veel 
gelijkend op onze gewone Europeesche geit, werd reeds door 
de eerste kolonisten in Zuid Afrika gevonden, en is overal 
verspreid, waar daar blanken of gekleurden wonen. Zij leven 
in de droogste streken, ook waar schapen ontbreken. Zij 
worden door de naturellen aangeteeld om de melk en het 
vleesch, door de blanken, voornamelijk de armere boeren, 
alleen voor het laatste doel. Meestal bevinden zich in elke 
kudde schapen een of meer gecastreerde bokken ("kapater<J") 
om te dienen als bel-hamels ("voorloopers"). Ook de huid 
heeft handelswaarde. In den laatsten tijd wordt getracht 
door het invoeren van melkgeiten uit EuROPA, het ras te 
verbeteren. 

WOL. 

Afrikaansche Toen Jan van Riebeek voor 't eerst voet aan wal zette 
schaap. en de nederzettino· stichtte van waaruit Zum-AFRIKA voor 

de blanken zou worden ontsloten, vond hij onder de Hot
tentotten een veel-kleurig, glad-harig schaap met van 6 tot 10 
pond zware vetstaart, een uitstekend v leesch-producent, doch 
klein van stuk en geen woldrager. Reeels onder zijn bewind 

INvoER van werden van uit Holland wolschapen ingevoerd, om met het 
wolschnpen. Kaapsche schaap te worden gekruist. Dit bastaard-ras stond 

langen tijd onder de kolani ten bekend als het "vaderlandsche 
schaap.'' Dit bastaard-ras beantwoordde goed aan het doel, 
het produceeren van vleesch, en de "twijburge1·s" werden 
gedwongen geen andere dan HoLLANDSCUE rammen aan te 
houden. De ingevoerde rammen wel'den voornamelijk op 
Robbeneiland bewaard. In 1689 werden een paar honderd 
SP.I.ANSC!lE l\Ierino-rammen ingeYoerd. De uitvoer Yan wol 
was echter ook nog lang na dien datum Yan weinig betee-· 

Ur-rvoER. kenis. In 1714 werden 650 Ibs. wol naar Amsterdam 
gestuurd, doch de qualiteit schijnt zeer veel te wenschen 
te hebben overgelaten. In 1716 werden 3000 Ibs. wol te 
Amsterdam tegen 35 cts per lb. verkocht, ook wol van 
uiterst inferieure qualiteit. Zeer waarschijnlijk bemoeiden 
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de "burgers" zich heel weinig met Je produdie van wol, 
des te meer met de productie van vleesch, ten verkoop aan 
r1e schepen die Tafelbaai aandeden. In 1775 werden weder
om een aantal SPAANSCHE, fijne Meri no-schapen ingevoerd, 
een geschenk van den Spaansehen Koning aan de Staten 
van Holland. 29 stuks van deze tezending vonden in 1797 
hun weg naar AusTRALr~:, en werden de voorouders van 
dr.n beroemden AusTil.ALT~CilEN l\ferino. In hetzelfde jaar 
1775 voel'den de heeren Van Rijneveld te Stellenbosch en 
D. G. van Reenen te Kanpstact op eigen geJc".enheid Me•·ino
schapen uit SPANJE in en van dien tijd dateert eigenlijk de 
ste lselmatige Merino-wol productie van Zum-AFRlKA. In 
'1830 begon de uitvoer van wol zekere afmetingen aan te 
nemen, zooals blijkt uit de volgende cijfers: 

UITVOER VAN WOJ,. 
Uit Kn11p~che ha vcns. Uit Dm· ban. 
33.000 Ibs. & 

'l'olaal. 
33.000 Ibs . .e 1830 

1850 
1870 
1890 
1905 

5,912.928 " 285.610 5,912.928 " " 285.610 
37,2 3.291 " 1,669.519 37,283.29l " ] ,669.519 
65,655.917 " 2,196,040 65,655.917 " 2,196.040 
63,473.934 " " 1,887.459 13,710.542 Ibs. & 408.845 77,184.476 " ., 2,296.304 

AANTAL OOIEN EN RAMi\lEN, 
ingevoerd door Kna}JScbe havens, van 1896 tot 1905. 
.,; :d .; .,; :.U ".; " ..". .; J; ..<::!' 

.~ r-d ' ê ·;] ·;: ~ " '·- :Q ~ ~ :c.> .; ~ . ·::::; "' . " -;:; ""'" .... "" "" -;:; 
Jaar. 'ël " B "'"" i;; 0:: ""' ·-"" 'biJ " ~ c;:; """' t'l"' e ~c: 

" .. ·;;.= c: "'" 'ël " 
",_ "'"' !l 

"' .~ "' "' ·- "' s N"' d "' ·- " "'d 0 =~ "" z " "~ "' "' " ;; "' ... P=l z~ 0'~ E-< r,q z A " d·- Q E-< <t1 :.<; ...j F< Q" 

1896 .... .. 240 20 2 ü 66 91 4 5 6 110 5 81 7 M 3 
18!17 ...... ll5 ~ 12 23 3 129 ~ 25 1 2 9 15-
1898 ...... 374 3 109 8 2 1 13 78 3 4 
1899 ...... 126 6 75 78 3 50 6 
HJOO ...... C2 3 92 109 
1901 ...... 3 36 138 
1!102 ...... 63 56 
Hl03 ...... 72l 3~ 
1!104 ..... 326 
Totaal. .... 2030 25 l4 144 282 5:30 13 93 85 236 18 96 7 64 3 3640 
Waarde .. . & 16353 362 682 1311 6458 6501 283 1290 901 4416 683 889 73 241 132 4058l 

In den regel wo1·clt de wol uitgeyoerd als grease {onge- UITvoER. 

wasschen). Als gevolg van zeer gebrekkige handels-methoden 
werd tot kort geleden door de producenten heel weinig 
aanriaebt gewijd aan het sarteeren en verpakken van het 
product. Sedert de laatste jaren, vooral na den oorlog, is 
hierin verbetering gekomen, gedeeltelijk omelat de veranderde, 
moeilijhr geworden tijden meerdere zorg, beloond cloor 
ruimere inkomsten, hebben wenschelijk gemaakt, gedeeltelijk 
door de co-operatie-beweging, die reeds nu er veel heeft 
toe bijgedragen dat de wol-handel tusschen boer en opkooper 
het l<araktel' van een ruil-handel verliest en directe uitvoer 
naar de markt wordt aangewakkerd. In dat opzicht wordt 
een groot werk verricht door de Z. A. Co-oPERATIEVE UNIE z.A.Co-opera· 
te Bloemfontein, met afdeelingen overal in TnANSORANJE, tieve Unie. 
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en in vele deelen van TnANRVAAL en 1\.AAP-KOLONrE, welker 
leden hun wol ten verkoop op de EuROPEE enE markt, 
zouder verdere tu schenkom t van winkeliers of andere 
middelmannen, laten bezorgen door de welbekende fir·ma 

Wm. IT. Mul- Wm. JI. Mullm· ~~· Co., te l{otterdam en Amstenlam. Van 
Ier & Co. de werking dezer Z. A. Co-OPERATIEVE UNIE gedurende het 

afgeloopen, eer te jaar van haar bestaan, wordt getuigd in 
het Gove1'11ment Ilandbook, uitgegeven door de Transvaal che 
regeering ter geleO'enheid Yan de Tentoon telling van Zuid
_\frikaansche Producten te Londen, welke tentoon telling van 
2:5 Maart tot 10 April te Amsterdam komt. ') liet Govemmr11t 
11 andbook zegt pag. 51 : 

»Het Co-operatieve stel el, dat nu wordt aanvaard met 
het doel om de wol direct naar de meest geschikte 
Europeesche markten uit te voeren, heeft voorloopig 
bewijzen gegeven van groot voordeel (highly beneficia!) 
te zijn voor den producent, en men hoopt dat gedurende 
het tegenwoordige seizoen dit stelsel een blijvend karakter 
zal aannemen." 

Yoor belanghebbenden volgt hier een opgave der bestuurs
leden van deze, voor· ederland zoo belangrijke yereeniging. 
Leden van den Haarl \•an Directeuren: J. P. :::iteyl, Roodewal, 
Bloemfontein; P. Il. Faure, Delta, . mithfield; Gen. Chr. R. de 
Wet, Roodepoort, Kopjes; IJ. S. Theron, IJibernia, Hoopstad; 
Tho . F. D. 1\foll, Frankfort; allen in ÜRANG!A. F. T. Nicholson, 
P. B. 1~l4, Pretoria, en G. J. Jöubert, Lady Grey, Kaap
Kolonie. ecretari is "\. C. L · 11, P. B. 374 Bloemfontein. 
Telegram-adres: Zak u, Bloemfontein. 

WIJN. 

INVOER. Reeds in 165:~, gedurende het eerst~ jaar van .f.\N VAN 
RrEBEEK's verblijf aan Tafelbaai, werden, waar chijnlijk uit 
cl Duitsche Rün-provincie, wijnstokken naa1· Zum AFRIK _\ 
g bracht. In 1G3ü werden lekjes ingevoerd uit Frankrijk 
en wij lezen dat reeds in 1639 aan de Kaap wijn werd 
g per-t. \Vij vernemen verder dat reeels in 1681 cognac 
werd gestookt. Sedert de komst der Hugenooten nam natuurlijk 
de omvang van den wijnbouw toe. In 1710 waren er, volgens 
offlcieele gegevens, 3000000 wijn tokken in de Kaap-Kolonie, 
en werd er wijn naar Nederland en andere ederlandsche 
bezittingen uitgevoerd. 

YEuBatiDING. De wijn-bouw als indu trie is beperkt tot de '\Yestelijke 
provincies. De grond is daar, evenals het klimaat, uitermate 
geschikt voor dit bedrijf. De winter-regens, een vochtig 
voorjaar, heerlijke zomers hebben een voorspoedigen invloed 
op het groeien en rijpen Yan plant en \Tucht, zooals wellicht 
nergens ter wereld wordt oYertrolfen . 

In 188(3 mankte de gevree de Phylloxera (vitis vinifera) 
haar verschijning, met het gewone gevolg dat niets anders 
dan een algPheele vervanging van de eigen !{aap che planten 
door Amerikaansche stekken de pest kon Yerdrijven. Op die 

•) Cntnlogu verkrijgbllllr bij de firma J. 1-I. de Bu.•'Y· 
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ingevoerde tokken werden dan de aan de Kaap eigen 
soorten geënt. 

Als uitvoer-artikel bekleedde de Kaapsche wijn in het UITVOI!:R. 

verleclen een voomaroer plaats dan tegenwoordig. \Vam·om 
clie uitvoer verminderde, behoeven wij hier niet na te gaan. 
Alleen is het wenschelijk te vermelden dat de Kaap che 
wijn-boeren sedt"rt eenigen tijd krachtiO'e pogingen in het 
werk stellen om hun product op de wereldmarkt te plaatsen. 

Een van de eerste voorwaarden hiertoe, het voortbrengen Qu.nJTI!:IT. 

van een product mn gelijkmatige, betrouwbare qualiteit, 
wordt thans vervuld door het bestaan en in werking zijn 
van een aantal co-operatieve wijn-kelders, n.l. te . 'tellen-
bosch, Wellington, Tulbagh en Drakenstein (bij de Paar!). 

Overigens vindt de Kaap che druif een ge ree de markt, zoowel 
in het binnenland mn Zuid Afrika als over zee. 1isschien 
slaagt men er in ook rozijnen voor export ge chikt te maken. 

Op het oogenblik zijn in de Kaap Kolonie ongeveer 
17500 II. A. voor den wijnbouw in beslag genomen, n.l. 
4000 IJ. A. in het Paarl-district, 2300 IJ. A. in tellenbosch, 
2200 II. A. in \\'01·cester, 1700 IJ. A. in Robertson, ·1300 11. 
in Piquetberg, ·1000 II. A. op het Kaap. che-schiereiland, enz. 
allen tezamen tellend 78,000,000 wijnstokken. De jaarlijksche 
p1·oductie van de Kaap Kolonie is: 5,686,000 gallons wijn 
en 1,534,000 gallons brandewijn (Kaapsche cognac). 

VHUCIITEN. 

liet zal nog wel eenigen tijd duren alvorens het Kaapsche 
en het Zuid-Afrikaansche fruit in het algemeen zo.o bekend 
wordt in .Europa als het alifornische. Mogelijk zal het 
alleen b0kend worden onder die kring<"n, waar men voor 
uitstekende vruchten een vrij hoog n prijs kan betalen. In 
elk geval b ginnen de vruchten-kweekers van Kaapland en 

atal zich hijzonde1·e moeit<' te getroosten om door zorg
vulclige teelt, sarteering en verpal<king zich een buiten
land che markt te veroveren . 

D' voornaamste di trieten waar, op groote schaal, fruit V!!:RBREIDJNG. 

wo1·dt geteeld, zijn het Kaapsche Schier-eiland, tellenbosch, 
Paar!, Worcester, Robertson, Ce1·es, en in de Oostelijke 
Provincies Albany, Grahams. tau, Komgha, Uathcart •n 
B dford. Ook Natal voert uit (sinna appelen en ananassen), 
tenvijl Tran oranje en Tmnsvaal zich opmaken om binnen 
niet al te langen tijd "die ou-kolonie" na te streven. 

De voornaamste factor bij dien vruchten-uitvoer is, dat UtTVOEB. 

de Europee><che winter samenvalt met den Zuid-Afl'ikaanschen 
zomer. In Januari worden aan de Kaap de abrikozen. vroege Soorten. 
perziken, pruimen, vroege appels en per n en ananassen 
rijp; in Februari en Maart appels, peren, perziken, nec
tarines, pruimen, abrikozen, amandelen, vijgen, nteloenen, 
ananassen en druiven; in April bijna al de genoemde vruch-
ten benevens kweeperen, pi angs, nooten en appeltjes-der-
liefde (oneigenlijk door de Engelsehen Cap Gooseberries, 
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kruisbe sen, genoemd); in Mei bovendien nog guava's. In 
Juni tot September: sinaasappelen, mandarüntjes en derge
lijke vruchten. In October: de Japansche loq u at· en aard
beien. In Novemb r en December bovendien reeds vijgen 
en vroege pruimen en abrikozen. 

Dus vrucht n het gcheele jaar rond. 
og weinig of niet worden aangekw ekt: onze \Yest

Europeesche krui - en aalbessen en onze kersen. 
De ontwikkeling van den Zuili-Afrikaansehen uitYoer nn 

versche vruchten wordt het be t geïllustreerd door eenige 
Waarde. cijfers. In 189/~ voerde atal fruit uit tot een waarde mn 

i!, 6.657, in '1901 was dit bedrag gestegen tot i!, 83.833. Voor 
de Kaap-kolonie waren de cijfers in 1892 i!, 1.273, in '1898 
.:!!, 5.125, in 1901 i!, 9.121., in 1903 i!, .72- en in '1904 1!,7 .960 *). 

DIAMANTEN, GOUD, E Z. 

In het kort bestek van dit bo<'kje i· het be:list onmoge
lijk ook maar een oppervlalikig beeld te geven van den 
geweldigen omvang en vooruiterang van de mijnindustrie in 
Zuid Afrika: 1lc steenkool- en diamant-mijnen van de Kaap 
Kolonie en van Transoranje; de steenkool-mijnen van 1 atal; 
de steenkool-, goud-, diamant-. koper-, tin-, enz. mijnen van 
Transvaal; de verschillende mijnen vau Rhodesia. 

In dit opzicht moeten wij onze lezers verwijzen naar over 
z .. <1. Post. deze onderwerpen handelende geschriften, en naar De Zuid 

Afrikaan chc Po t. (Week blad ge\vijd aan Znid A fri kuansche 
aangelegenheden, enz. ond<•t' rNiactie van :\1. P. C. Yaltcr, 
l Jeerengracht 231, Amsterdam). 

Eenige cijfer mogen de belangrijkheid van enkele tlezcr 
mijnindustrieën aangeven. In 1U0:3 was de waarde der 
wereldopbrengst aan goud i!, 65.000.000, in 190G tusschen 
i!, 80.000.000 en i!, 82.000.000. Zuid-.\frika leverde daarvan 
het leeuwenaandeel, n.l. bijna i!, 2.500.000 pet' maand. Ter 
vergelijking voleren de productiecijfers van verschillende 
goud-landen van 1906, vergelek n met die van 1U05: 

& & & & 
TransvaaL 24,579.9 7, vermeerdering 3,777.913 Hu land . 4,300.000, vcrmindering 139.431 
Verceoigde .Mexico ... 3,0 6.000, vcrmeerdering 1 0.029 

Staten.. 19, .1.31.040, " 1,794.900 Cana la .. 2, ~00.000, vmnindcrin~ 497.366 
Australië .. 16,570.312, vermindering 623.813 Rhodesia. 1,971.269, vermeerde1·ing 117.926 

De bijna voortdurend stijgende opbrengst der Transvaal che 
vV. \V. Rand-goudm\jnen sedert het begin Yan hun exploi-
tatie blijkt uit de volgende cijfers: 

& .L 
18 ·~ 10.096 1 90 1, '70.000 
1885 6.010 1 91 2,938.000 
18 6 34.710 1892 4,698.000 
1 87 169.401 1 93 5,619.000 
18 8 967.416 1894 7,809.000 
1889 1,490.568 1895 8,578.000 

1896 
1 97 
1 98 
189!) 
1900 
1901 

& 
8,59 .000 

11,476.000 
lü,044.135 
15,739.923 

1,493.901 
1,014.687 

•) Zie .,De Z.-A. Posi" van 7-2-'07. blatlz. 85. 

190i 
1903 
1901. 
1905 
1906 

B 
7,253.665 

12.589.248 
16,054.809 
20, 02.074 
24,579.987 

Totnal .. I!. 169,871.645 
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De geheele mineralen-opbrengst voor Transvaal was voor 
de jaren 1905 en 1906: 

1906. 
Goud .......... ,.............. & 24,616.704 
Diamanten........ . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1,564.241 

teenkooL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 832.470 
Zilver mj b goud gewonnen.. . . . . . . . . . " 78 .517 

&;;-;c2 7=-,""o9""1-=. 9""3"'2 

1905. 
& 20,860.141 

856.272 
922.330 
59.532 

& 22,698.275 

De opbrengst der beroemde De Beers Diamantmijnen bij Diamanten. 
Kimberley bedroeg sedert 1895 gemiddeld .f, 3,300.000 per 
jaar, die der Wesselton-mijn gemiddeld sedert 1902 1!,1,000.000 
per jaar, die der Bultfontein-mijn gemiddeld, sedert 1903 
.f- 300.000 per jaar en die der Dutoitspan-mijn in 1905 .f, 59.84G. 

NIJVERHEID. 

Beha! ve over de mijn-nijverheid en de reeds afzonderlijk Nog in op
besproken landbouwbedrijven, (de zuivelnijverheid is eerst komst. 
in opkomst) valt over de nijverheid van Zuid-Afl'ilm weinig 
te zeggen, aangezien zij zich nog niet beweegt op het gebied 
van export, maar hoofdzakelijk in een gedeelte van de 
plaatselijke behoefte voorziet, gesteund dooi' (beschermende) 
in voerrechten. 

Van eénige beteekenis zijn: 
Leder-indust?·ie : Kaapstad, Wellington, Pietermaritzbul'g, 

Port Elisabeth, Swellendam, Mosselbaai. 
Jams, biscuits, suikm·we1·ken, enz. : Port, Elisabeth, Bloem

fontein, Stellenbosch, Oost London, ·wellington, Durban, 
Parijs, (Transoranje). · 

Dislillatr~urs: (bijna alle wijn-boeren in de ·westelijke 
Provincies van de Kaap Kolonie) ; fabrieken te Kaapstad, 
Johannesburg, Eerste Fabrieken, Worceste1·, enz. 

Bie1'brouwerijen ( .A. Breweries in alle hoofdsteden). 
Zeep- en Kam·sen-{ab1•ieken: King ·williams-Town, Port 

Elisabeth, Durban, Johannesburg. 
Wagen-make1'ijen: de Paarl, Durban Road, en bijna alle 

grootere dorpen en steden. 
Zuivel-fabrieken: Darling, Adelaïde, Tweespruit (Trans

oranje). 
Tabaks-indust1·ie: Oudtsboorn, Pretoria, Johannesburg, 

Vredefort, Kaapstad, Durban, Port Elisabeth, Louren<;o 
Marques, enz. 

G1·aan-rnolens: in bijna alle voornaamste dorpen en steden, 
bijna uitsluitend met stoom als beweegkracht. 

vVol-wassche1·ijen: Uitenhage, Dispatch K. IC., Reunion N., 
DLU·ban, Ceres R'oad IC. K. 



EENIGE HOLLANDSCHE ZUID-AFRIKAANSCHE FONDSEN. 

(Volgens de z. A. Post). 
Laatste Koersen. 

Grootte 
der stukken. 

Nederl. Bank voor Zuid-Afrika ...... f 1200.-
'l'ransv. Bank- & Hand.-Vereeniging .. " 1000.-
Nationnle Bank van Zuid-,\Jrika ..... 2 50 2 100 2 10 
Ermelo Spoonreg Mantschappij ...... n 100.-

(in liquidatie 110% uitbetaald). 
Ned. Z.-Afrik . Ilyp. Bank (nand.) . .. . f 1000.- Serie A 

do. do. 

do. do. 
Ned. Zuid-Afrik. Jlyp. Bank (pandbr.) 

do. do. 
do. do. 

Pretoria Ilyp. Maatsch. (aand.) ..... . 

vol opbet. 
" 1000.- Serie B 

70% opbct. 
10. 

" 1000.-
11 1000.-
• 1000.-
11 1000.-

20% opbet. 
Pretoria Hyp. Maatsch. (paULlbr.) . . . . 11 1000.-

!lo. do. . ... frs. 500.-
do. do. . ... f 1000.-

'1'ransvalia Land en Mijn l\lij. c. v.A. 
do. Cert. pref .............. . 

Ver. Bez v. Aand. Z.-A. Landmaatsch. 
Rec. v. Cert. v. A.. . . . . . . . . . . . . . 1000.-

l<'in. Mij. voor Z.-A ............ . .. . 
Kimbcrley West Dmmond Mining Co. & 10 2 50 2 100 

do. do. (voting tru ts) 
Znid-Afrik. Handelshuis ............ f 36.-
'L'ransv. Handels-Mij .............. . 

oOJ·d~r poerweg Z.-A. Rep. (obligaties) 
Kon. 'l'ransv. Afr. Spw.-Mij. (obligaties) 
Welgelegen D. :à!. Co .......... . .. . 

Interest 
laatste div. 

3 % 
8 
8 

10 

10 

5 
41/2 " 4 

121/2 
" 

41/2 " 4 
4 

4 

4 
5 

[~VOERRECilTEN. 

Einde Ein1e 
1904 1905 

117 1011/4 
1lllf2 1:357/s 
194 155 

170 185 

140 155 

135 

200 170 

83 1091/2 
85 ll 01/2 

95 
1G7 

De voor Zuid frika geldende invoerrechten worden ge-
Tol- regeld dool' de Tol Unie Conventie, in Maart 1906 tusschen 

Conventie. de Kaap Kolonie, atal, Tmnsoranjc, Transvaal, Rhodesia, 
Basoetoland, wazieland en het Bechuana-protectoraat te 
Pietermaritzsburg gesloten, en op 25 Mei 1906 in werking 
getred n. Een wijziging van de teO'enwoordige conventic 
als gevolg van de politieke hervormingen in Transvaal en 
T1·ansoranjc, is voor de naaste toekomst niet onwmu·schijnlijk. 

Het tarief, 25 Mei 1906 in werking aetreden, bepaalt o.m. 
Klas,c 1. Eerste Klasse. Bijzondere heffingen: azijnzuur lmp. gall3s.3 d., 

bier en ciders Imp. gall 2 s., kalTerkoralen lb. öl/4 d., boter
en botersurogaten, margarine e.a. lb. '21/4 d., kaarsen 100 lb. 
5 s., chicorei- en koffiesu1·ogaten lb. 2 d., kleedmgstukken 
tweedehands per jas, vest of broek 2 s., cacao ruw lb. 1 d., 
gemalen of bereid zonder suiker, cacao met melk, melk
chocolade, koffie met melk lb. 2 d., suikerwerk, zoete cacao 
en chocolade, honig, jam, puddingpoeders e.a. lb. '21/2 d. 
koffie ruw lb. 3f,~ d., gebrand, gemalen of gemengd lb. 2 d., 
rijst 100 lb. 1 s., veevoeder 100 lb. 2 s., volle melk gecon
denseercl, gedroogd, gepreserv. of room 100 lb. 5 s. 2 d., 
indien afgeroomd lb. 6 d., aarilappelen, versch 100 lb. 2 s., 
zeep, zeeppoeder en extract '100 lb. 4 s. !) d. of 25 percent 
van de waarde volgens de beslissing der douane; alkohol 

Einde 
1906 
897/a 

1261/2 
14.81/2 

176 

145 

10i'i 

135 

921/4 
9:1,1{2 

781/4 
219 

10 



Invoc1'rechlcu. 3'1 

a. geparfumeerd Imp. gall J!, '1. 2 s. 6 d., b. likeuren van 
meer dan 3 percent proef Imp. gall J!, 1, c. andere soorten 
boYen 3 percent Imp. gal! -19 s. (hieronder wordt jeneYer 
gerekend) [geen aftrek voor onderpeoef boven 15 percent, 
toiletalkohol e. cl. met meer dan :l percent proef als b J 
thee lb. 4 d.; tabak a. sigareu en cigarillos lb. (; s. plus '15 
percent naar de waarde, goorak e. d. surogaten lb. 6 s., 
c. snuif lb. 4 s., cl. sigaretten lb. 4 s. 6 d. plus 15 percent 
naar de waarde, e. bewrrkte tabak lb. 4 s., f. onbewerkte lb. 3 s. Voorkeur-

Op de artikelen der eerste klasse genieten producten van re~hfcn 
(:lt·oot Brittanje en de aangesloten Britsche Koloniën een voor Bntst"he 

p;occlereu. reductie, voor ieder artil<el afzonderlijk geregeld. 
Tot de tweede klasse worden gerekend o.m.: schoenen Klasse JI. 

en laarzen per J!, 100 waarde in voerrecht J!, '13 met een 
minimum per panr voor mansschoenen 9 d., vrouwenschoenen 
6 d., kinderschoenen 3 d.; drukwerk, catalogi, prijslijsten. 
re<·lamekaat·ten e.d. per J!, 100 waat·cle, invoerrecht J!, 23 of 
':2 cl. pee lb., het hoogste bedrag ter beslissing van de douane; 
gedrukte chequeboeken, formulieren, kaarten, gidsen, doozen, 
bedrukt papier per J!, '100 waarde, invoerrecht J!, 20. 

Op de artikelen der twee le klasse genieten producten 
van Gr. Brittanje en de aangesloten Br. Koloniën een 
reductie van 3 percent naar de waarde. 

DP artikelen gerekend tot de dcrdr• klasse zijn alle belast Kln~sc lll. 
met 23 percent naar de waarde. Tot deze ldasse worden 
gerekend o.m.: minerale wateren, alkoholiscbe dranken van 
minder dan 3 percent proef, vruchtensappen, e.d., biscuits, 
oliën gepaJ'f., dekens van wol en katoen, shawls. 

Op de m;tikelen der derde klas e genietPn producten yan 
(;r. Brittanje en koloniën 3 pCt. reductie. 

De artikelen, gerekend tot de vim·de klas r, zijn alle belast KJu;sc lV. 
met 3 percent naar tlc waarde. Tot dezr klasse worden ge-
rekend o.a.: Asbestverpakking, flesschen en glazen van ge-
woon glas of nai'Clewerl<, calcium, carbid, lijrn, hop, kurkrn, 
leidina n, slangen, papier in origineele riemen niet minder 
dan 16 bij '15 eng. duim (niet de bewerkte tecken- en Yloei
papieren), dmkinkten, schaapwaschmiddelen, vocdcrperscn, 
wolpersen, duigen, ruw, tramwegmateriaal, pompmacl:rincs. 

Tot de klasse clu v1·ije gocde~·en worden gerekend o. a. YRIJ. 

Atlassen, kaarten, z:1ld<en voor graan, wol-, suiker-, steenkool
zakken, kerkver ierselen, orgels, kerkramen, enz., kleur
middelen voor lecler, aluin, guano e. a. meststofl"en, rotting 
onbewerkt, znden, bollen, gewassen voor aanplant, talk, set·um, 
was, stearin en paraÎine voor de bereiding van kaarse11 of 
ontploffingsmiddelen. 

Sedert Mei 1906 zijn eenige vrijstellingen gevolgd, nl. voor 
zeep e.a. waschmidclelen uitsluitend voor wolwassching in 
~atal, kaarsenpi~ten in de Tol Unie. 
1 .B. Nadere bijzonderheden of aanvullingen op tariefgebied, 
nan te vragen bij het Bureau voor IJandelsinlichtingen. 

3 



.~D RESSE N. 

.\ IJHE:'SE:\ IX ::s'EDEilL.\ND 

(met betrekking tot Zuid-.\frika). 

• cderland.ch Znid-.\frikanusche Yereen igi ng, 
. Secr.: Pnul den 'l'ex, 10, Leidochcgrncht, 

.\msterdam, (met de bekende verlakkingen 
en nfdeclingen). 

C. X. Ouderwij . Dr. N. Mans,elt, Dnm1·nk 9:i, 
en 11. J. J<;mous, . Z. Yoorburgwol :326, 
.\mstcrdam. 

J let Alf(. Xedcrl. Verbond, met Persbureau, 
Boeken-eommi ·ie, enz. DordrechT, (met ver 
tnkkingeu O\er de geheele wereld) inZ. Afrika 
\Crtcgcnwoordigd te Stellcnboseh, PrctOt·in en 
Potchl'l'stroom. 

' tudiefond, v. Z. A. tudentcn, Prof. Dr. 
Joh. W. Pont, P. ('. liooftsll'. 7 ~, .\mslcrd. 

llermrn·Costerfonds, Damrak 95, .\m,terdnm. 
llf't Chr. ~nt. 13oeren-Comité, .Bmkke Grond, 

Amstc•·,lam. 

Zuid Afriknan.;che \'oorschotkas, Damrak 95, 
Amsterdam. 

•cd. )!aotscbappij tot Handhavinf( vnn tnm· 
vcrwant } belangen, Prins Hendrikkade fi9, 
. \nblcrdnm. 

!laJll.:insldliii!JI/It t•n: . 

Xel. Bank v. Zuid .Afrika, Kcizcr,gr:wht a !J, 
.\n~>terdnm, Bijkantoor te Lo1Jdcn, lloofd
al(ent chap te Pretoria , Agentschappen te 
Kaapstad , J31ocmfontein, Johannesbnrf(, Pot· 
t'l!Cist•·oon•, Brug,.;pruit, Witbank en Premier 
)lijn. 

Pretoria ll~pothcck J\1ij. (Dir. Ned. Hank v. 
Z. Af•·ika) te .Amsterdam en Preto1·in. 

'l'ran"·:lnlijche Bnnk en IJandehwcrecuiging 
voorb . Hnc•·vcldt & He) blom, llccren!\'mcht 
177, A msterdom, en te Londen, Johannes
burj!; (directie voor Z . • \frika), Pretoria. 

'.ctlcrl. Z .. \fl'lk. Il) potbeekbank (Oir. 'l'rnn v. 
Bank en llande] ·,·cr.) .\m-tcrdam en Johan· 
nes burg. 

Znid-.Afriknansch Jinndelshuio, Snrphati,h·. 34, 
Am,terdam, Hoofdngentsch. tel>orlElizabelh, 
.\f(ent<<·hap te Durban ~-

Z. -1. lf'olinl'uerdt•rs. 

Y:u1 Eeghen & Co., Am•tcrdam. 
Wm. 11. )lullcr & Co. (<lepnrlcment Z.-Af•·ika), 

reeders Rotterdam. 
Dutch l\lcreantile Co., Rotterdam. 

N cdcrlnndschc Z. A. bladen. 

IJ~ Zuul Ajrikaallsclte Pust, Red. )J. P. C. 
'alter, I leerengracht 2H, Tel. JOü:!. Ycr-

schijnt Dondenlof(nrond. .\bonnement per 
ja.w f 4.- voor leden der Ke!l. Zuid-Afr. 
Vereenig.; voor niet-Icden f ii.50; voor het 
buitenland f9.- of 15js. Uitf(cvcr J. H. 
de Ho •y, Am•lerdnm, te Knapstad: de lloll • 
A frikaansche i tg evers-)1 natscha ]lp ij v fh • 
Jacques Du,sea u & Co. 

Voor de Bot'ren, Red. IJ .. ). Emous, Am terdam. 

XEDEHL.\~D,;ClJE ADHESSE:\ \'OOll. 

.\FRIK A ANDERS. 

tt. \' oor studecrenden. 

Yoor algemecne inlichtingen en de Rijk:. 
Universiteit te Leiden: A. Welcker, Haar· 
lemmerstrant 53, Leiden. 

Yoor de Gemeentelijke Univeroilcit te Amster
dam: C. )LKleipool, Amstel49, Amsterdam. 

Voor de Vrije Universiteit te Amste1·dam, 
H. R Woltjer, Keizersgracht .1\Ji>, Amster· 
dam. 

Voor de Rijks Universiteit te rtrecht: .\ • 
Lugt, Jnm,vehl 49, Utrecht. 

_'"oor de Technische Hoogeschool te ])elft: D. 
W. \an Dnm, Ou<lc Delft 70, Delft. 

b. Boekenzentlingen. 

Boekeu-Commis,ie v. h. Al!!;. Ked. 1'eroontl 
Secr. Dr.'. Everdingen, l\lat'hcues erlnan 20f;, 
Rotterdam. 

De boekeu wo1·den ten dcclc kosteloos ve1·strckt 
en In den regel vrachtvrij vcrzonden tot de haven 
vnn aankomst In Zuid Afrika. All andere kosten 
komen voor rekening van den aanvrage1·. 

Aanvragers behooren eraan te denken, dnt z~ 
de boeken ont,·angen ter vo1·ming van een 
boekerij of bibliotheek; niet voor privnot geb1·nik. 

OFFICIEELE XEDEHLJ\NLJ::iUIIE ADHES.'EN 
IN Z • • \FI!IK .\. 

Kaapstad, Consulaat Get.era al tier ' cdcrlanden, 
J. Barend1·echt (wntl.). 

Pretoria, Consulaat Genemal der Nederlanden, 
F. )!. Knobel, postbus 259. 

Bloemfontein, J. G. C. Knmpfraath (wnd. c.a.). 
Oo t London, II. 0. A. L~rchen (vice-c.). 
Port Elisabeth, L. N. André de la Porte (id.). 

E. D. Libermann (1\nd. v.c.). 
Johanne.bur~. P. C. llnerveldt (wnd. v.c.). 
Dm·ban, P. Pollitzc•· (wnd. c.). 



Ad1·essen. 

Nederlandsche Vereeniging te Pretoria (I>ost
hus 483). 

Nederlandsche Verecniging te Johannesburg 
(postbus 1741). 

rcderlandsche Kamer van Koophandel te 
Pretoria (postbus 47). 

Kal!ler van Handelsinlichtingen te Johannes
burg (postbus 1741). 

Nederlandsche Vereeniging (Hollandia) te 
Kaapstad, p.a. wnd. Consul-Generaal der 
Nederl:lnden, K.K. 

IIANDELS-ADRESSEN IN ZUID-AFltlKA. 

J,lJ.'T VAN FIRMA'S, UAATSCIIAL'P!JEN EN VOOlt EIGEN REU:NING ZAKENDRIJYENDil PERSON};N, 

NEilERUNDERS, OUD-NEOERLANDJ!:RS 0!! CORRESPONDENTEN VAN NEDEBL.\NilSCHE FIRMA'S 

(voor zoover ons hekentl en huiten onze verantwoordelijkheül). 

Kaapstad en Kaapkolonie. 

Ned. Hank voor Zuid-Afrika, Bus (;88, Kaapstad. 
Diviue Gates & Co. (corresp. \', de Vries & Co. 

carg. Amsterdam), Bus 517, Kuapstad. 
F. W. Hesse, Architect, Kaa1>stmL 
Jac. Dussean & Co., Boekhanclcl, Kaapstad. 
Jac. Loopuyt, llamlels-Agent, Kaapstad. 
Vijzelaar & v. d. Herg, in oliën, enz., Kaapstad. 
Lcnsvelt, Wisdom & Co., Agenten, Kaapstad. 
De Bruine & Zn, Verfwaren, Kaapstad. 
Hoei, Z. A. ·recbni!ch- en Hamlel ·kantout·, 

Kaapstad. 
Beest van AtHle!, S. .!<'. van, Imp. v. J lol!. 

goederen, V crtegenw. Z. A. Voorschotkas, 
Buitensingel 4, Kaápstad. 

R. D. Koeb, Donkerhoek !o'rnil }'ann", 
Simondium bij Paal'l, K.K. 

L. de Leeuw, agent, Porr' Elisabelh, K.K. 
Z. Afr. Ilandelsbnis, Port Elisabeth, K.K. 
\-V. R. Jecks & Co. (c:orresp. v. de Vries & Co., 

carg. Amsterdam), Bus 249, Port Eli<a
beth, K.K. 

Wm. 11. Uüller & Co., rceders, cm·g., expcd., 
l>ort Elisabetb, K.K. 

Wm. JI. )füller & Co., rceders, carg., cxped., 
Oost Londen, K.K. 

IL J. G. Groeneveld, Winkelier, Mordant
kla.assen haal, h.k. Bieojespoort, K.K. 

1<'. W. Nieuw tad & Co., l\1anufacturcn, 
De Paarl, K.K. 

J. v. Beek, Kleermaker, De Pand, K.K. 
Zuidmeer & Co., Kuipers, De Paarl, K.K. 
Hcnn ings& Hovy, Alg. bamlel, Stcijnsbnrg, K.K. 
J. Schilth u is, Kapper, Stellcnbosch, K.K. 

Bloemfontein en Trans-Oranje. 
Ned. Bank voor Zuid-Afrika, Bus 219, Bloem-

fontein. 
J. G. C. Kampfraath, Wetsagent, Bloemfontein. 
C. A. El'e1mcl, Wetsagent, 13Ioemfontein. 
J. F. Krone, Winkelier, Bloemfontein. 
Wm. 11. Müller & Co., rceders, carg., exped., 

Bloemfontein. 
C. IT. v. d. Post, Agent, Philippolis, A.R.C. 

Pretoria, Transvaal. 

Algemeeue Maatscht1ppij van Levcosverzeke
ring en Lijfrente. 

Algemeene 'rransvaalsche Bockhandel (Eigenaar 
L. L. Steen), Boekhandel. 

Andel, H. van Beest van, Timmern .. an en 
Aannemer. 

Atlas, Printing & Bincliug Works. 
Aclelanr, A. W., Kap]>erswinkcL 
Bakkerij Cet·es. 
Bal, J. II. E., Finauciëel Agent en~. 
Harend en, M. P., Toiletart. 
Bergsma, C. Th., Wijnhandelaar. 
Hesaaus, J. P., .Aannemer. 
Bischofl~ Gebr., Winkclict·s. 
Bi srhop, )lesdag & Co., Algem. Handelaars 
Bocrstra, J., Bakker. 
Bouten, P. Il" Aannemet·. 
Brilman, .]. en H .. Steenbakkers. 
Bruin, 11. de, Schoenwinkel. 
Brummclen, P. van, Bakker. 
Bruin, ~Ir . 1'. Beek, Kolfiehnishouclster. 
Browne, Jolm., (~ie Plantenga & Co.) 
Broyn, H. Schoenm. 
Buitendaeht, A. J. li., Bakker. 
Bnssy, J. IT. de, Boekhandelaar, Bus .t60. 
Central Phnrmacy, (Overgenomen cloor Koedoe 

Apotheek. • 
Constnnlilt Bottie Store, (~:igenaars: Bisschop, 

Mestlag & Co.) 
Crone en vatt Erkel, Hakker . 
Dalscn, H. A. van, Schilder. 
Dekker, L., Aannemer. 
Delen, H. J., Tabakshanclelaar. 
Delfos, Gebr. & Co., Werktuigkundigen. 
Diepering & Zoon, A. W., Han<lelaars in 

Schrijfmachines. 
Dooren, Louis van, Behanger en Stoffeerder 
Dorlas, G. J., Aannemer. 
Drabbe & Co., Ltd., Alg. Agenten en Im-

portents. 
Drenkhahn, W., Aannemer. 
Dnyvis, F. W., Rijwielhandelaar. 
Dijkster buis, Ilandelaar in Melk, enz. 



34 Handels-Ad1·essen in Zuid A(1·ilïa. 

Pretoria (vervolg). 

Elden, A. G. van, Loodgieter. 
Eelden, G. :\L. (z ie Plnntenga & Co.) 
Ensehedé, J. J. v., 'l'ransv. Landbouwunie, 

Bn; 119. 
Erkom, B. \'an. Tabakshandelaar. 
Evers, Z. H., Algemeen Handelaar. 
Franken, C. P., Aannemer. 
Jl'mnkeu, H. J., Procureur. 
:Franken, :\[. C., Vmchtrijtlcr. 
Gef!'en, J. A. nm, Smid. 
Gel der, van & tle V eer, Algcm. lian1lelnars. 
Gelder, G. van, Pianostemmer. 
Gier, A., Aannemer. 
Giliam & Co., Drukkers, 
Gre"'er, & v. d. Iloogen., 'tukatloors en :.\Iet-

selaars. 
Griethuyzru, ('. J. van, 'l'.tbaksplanter. 
Groen, Leendcrt t~, Handelaar in Sigaren. 
Groeneveld, H., lianelelaar in wapens en 

ammunitie, Vischlnig. 
Groeneveld, K., Pensionhouder. 
Grocncwald, J. A., Al!!;emecn llanilelaar. 
Groen, Gebrs. te, Aannemers. 
Haak & Zoon., Rijwielhanilclaars. 
Ilenny, G. E. J., Algem. llandelaar. 
1 [enkel man, TT., Smid. 
Ileus, G. dl', Bnkker. 
Hofs, G. A., Bloemi>1. 
Ilolland,che Apotheek, Bu~ 1 6. 
Uoll. W :tsscheri,j " Sn een 11 wit". 
Iloltz, A., :Schilder. 
Hooghod, A. G., UarHlelaar· in Machinedcclen. 
Höveker k Worm~cr, .Boekhandelaar·s. 
. Jager & Co., 1,. d(•, Hanuela:\l'S in Tabak en 

Sigaren 
Jong, Gebr. de, choenmnker,, 
,Jorissen en Kik, ~teenbakker,. 
Juiju, Tuinier en Boomkwcekcr. 
Kall, E., llnndelaar iu Melk, enz. 
Knn•me)CI', J. M, Werki.nigkundigc. 
Koedoe Apotheek, Apo!h., 1'oiletart., C:tmcra's, 

.Bus 25\). 
Koehor t, P. C., Aannemer. 
Koppel & Co., v. d., Aannemers. 
Kraan & Weijers, .\rchitecten. 
K1·oon & Co., Th., Mineranlwatcrfabriknnten. 
K.J·uyshaur, J. I!. D., Aannemer. 
Laak & Co., W. F. van, Rij"·ielhandclaar·s. 
Lampen, W. S., Aannemer. 
Lange, E. de, Aannemer. 
Lebbink & Co., Drukkers. 
Lingbeek, B. J. A., Procureur. 
Lievaart, .J., ?11achi ncfnbriek . 
Loor, J. II. de, Bakker en Kruidenier, 
Lucou11, K., Behanger & Stoffeerder. 
Matthijsen, J., Mineraalwaterfab1·ikaulen. 
~londriaan, W. F., Winkelier. 
Mondt, J., Aannemer. 
1\Ioosclijk.. J. van de, Tabakshandelaar, 

Pretoria (ven·olg). 

'ederlanclsrhe Bank voor ;(.uid.-Afrika, Bus 113. 
Neder!. Zuid-A fr·ikaanschc Hypotheekblo k. 
Nc1lerl. Zuid·.\frikaanscbe Landbouw :.\lnat-

schnppij, vertegenw. door .T. J. ~nschedé. 
Nuchteren, J. C .. Melkboer. 
Nijkamp, J. L., Bakker. 
Ockeloen & Co., :.\[ineraalwaterfabl·iknnteu. 
Ockerse, J. R., OJiefabrikan t. 
Oel'ller, F, D., Kunstschilder. 
Oosterberg, K. L., Algemeen ITandclnnr. 
Oostveen & Co., van, childero en Behanger 
Oudho!T, IJ., Timmerman en Mrnbelmaker. 
Paff, P. C., iu Gal<10terieën. 
Pier, Johs., Horlogemaker etc. 
Planleoga & Co., aceount:tuts, alg. agenten, 

Bus 47. 
Po lm:t, 1"., Reclame Agent (lless & Co.). 
Pretoria 1 r,vpotheekbnnk )1nat eh. 
Punt, J., 'l'abukshandelaar·. 
Punt, E., SigareuhundelaM. 
Rapper, J. de, Aannemer. 
Reijden, l\'. D. van der, Drukkers. 
Rei,1n & lclenburg, van, .UiiucraalwnterJ'ubri-

kantcu. 
Roomeijer, G ., 'l'abnkshan1lelaat·. 
Ro1· & î\'l:ollink, De, Algeroeene Hnndclnars. 
Rn'csiu k, A., Kofftehnisho~cler. 
Ruysenaers & Co., Vleeschhon we•·. 
Sa,:elkoul & Co., Kieeren r11 Jieeren-nrtikelen. 
Schaafsma, Algemeen hanuelaar. 
.'cbaar, ~[. J., Melkboer. 
Schaars, J., Winkelier. 
Dr. Sehn!('en vnn Leeuwen, Procureur. 
Schnllie~ & Verwnyen, Aannemers . 
Sievers, A. 1:'., JlntHicl in Wijnen en piri-

tualiën. 
Slu1·s, J. van der, Tian1lelanr. 
Sln)·trr, ,Joh., Rij11 ielhnndela:tJ', 
Sprnyt, J .• T., Wed .. Ilotcl. 
Stedcveld, l !., Aannemer. 
Stoep, J. mn der, Stoffeerder en Hchnnger. 
Stroo, J. ll., Schilder . 
Susnn, J., Algemeen Handelaar. 
'l'ilnnus, E.D., Wijn, Spirit., Sig:tren, Bu' 182. 
Tilburg, J. D. van, Aannemer. 
'l'ransvanlsche Bank & Handelsvereeniging, 
'l'mnsvnalscl•e Import Co., Unish. Art., Bus 22. 
'l'ransvnalsche Onderlin!1:e Kolonisatie en 

LalHlrnantscbappij, vertegenwoordigd door 
J. M. TI. van Hcijn. 

Trio, Producten en KolenhandeL 
'l'urkstra & Co., Banketbakkers en Winkelier . 
"De Volksstem." Dr. 1!'. v. Eugelenburg, 

Bu 389. 
Vlugt, Corn. van der, Aannemers. 
Vroom, A., Algemeen Handelaar. 
Waard, L. de, Aannemer. 
Wubeke, B., Handel in Wijnen en Spiritualiën. 
Wal, Oom. van de, Wagenmaker. 
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Pretoria (vervolg). 

Wal & Rees ·c, vnn der, Bloemisten. 
Want, W. van uer. Schoenwinkel. 
W cstrnnas, P., .\rchilcct. 
Wijn, )/nnning de, 'l'abakshandelaar. 
Wijn & Engelenburg. de, Glashrmdelaars en 

Schilders., Bus 190. 
Willes & Co. van, Mcrlbelhnndelaars. 
WuHse & Co. van, Meubelhandelnars. 
Wulfsc, J., Aannemer. 
Wulfsc, W. Koopman. 
:l:agt & v. J3renk, Alg. Handelaars. 
1/:agl & Co., Molenaars en Winkeliers. 
Zuijlen & Co., van, Alg. Handelaars, Bus I '2. 
Zwaan & Soff, de, Architecten. 

Ge11eeslwere1t. 
l (~lins, Dr. 
Kolfl", D•· .. r. W. C. 

Procu1·eurs en .Jlgemeenr• Agenletl. 

Hoeschoten en Lorentz, van 
.Browne & van Ecldctl. 
Esscr, Dr. J. 
:Franken, M. 
Goldmann, J. ('. 13u 74. 
Keizer, K. H. 
Lingbcek, B . .f. A. 
Plantenga & Co. 
Plantcnga, 1•' . 
Retief en Valter. 
Romeyn, \. C. 
Taylor & Gecl"ling. 
Wolswi.jk, P. A. W. d., Vertcgcnw. Z. A. 

Yoorschotkas, Bus 2!.10. 

J ohannesburg, Transvaal. 

Alpbcu, G. van, lianuel in wijnen en spiri-
tualiën. 

Barendrcgt. A., Bloemist. 
Bnstianns, P. J., Hanucl in Comestible. 
Elzas & Co., Ph., Ilamlcl in Uomestiblcs. 
Gcrli D"S, 11 ., Essayeur. 
Geuns, R A .. J. v" Hanilelaar in Ilnnhlat·c. 
Groenink, Aannemer. 
nardie & Zwaren tcin, Slager . 
IInrdorff Stores, I [andel in Comestibles, 

] m porlcurs. 
Hat·mens Bros & Co., Handel in Comestibles, 

ImrJOrteurs. 
lleyink, Architect. 
I · herwood & Ysehrand, Kartonfabrikanten. 
Jacobs, J .• Bloemi,t. 
Jungc & Co., L. Jo'., Kappers en Sigurcnhan-

delaaJ·s. 
Knoll, J. W., Apotheker. 
Lange, Geb1·. ile, Koffiehui houders. 
~Iarle, ,·an, Tabak- en Sigarenhauuelaar. 

Johannesburg (vervolg). 

)1cischkc, M. C. A., Aannemer. 
Meijers, Edw., lmporteur en hnndclaar in 

liardware. 
Maasdijk, Gebrs., Stoomtabak fabriek. 
Rooy, Lelie & Co., de, Algem. Handelaars. 
Ruis, A. van der, Aannemer. 
Rutgers, B., Schilder en Behanger. 
Siloook & Avis, Expediteurs. 
Stoker, P., Ilanuelaar in Comestiblc .. 
Water, J. de, Aannemer. 
Wertheim & Co., Handelaar~ iu Diamanten. 
Wessel , Aannemer. 
Wesseling, Bakket·. 
Wolff & Elias, Handel in Hardware, Impor

teurs. 
Wulfse, 1~. J .. Boekhnmlelaar en Drukker. 

Bocschoten & Lorcntz, van 
Broek, A. van den 
G01·kom, E. J. van, Bus 4783. 
Hummelen & Bertram. 
Hoytema, J. Yan 
Jong, 0. G. (le 
Jorissen, Dr. J. 
Lubbers & Canisius. 
Ri ik & Daly. 
Wenneskerkcn, A. van 
Zworen tein, S. 

GPtleeshet'r. 

Schoffelaar Klots, Dr. P. 

J,a"dmelerN. 

Ster & Ferguson, van ucr 

Gr:ologc11. 

Jorisscn, E. J. P. 
Samlberg, Dr. C. G. S. 

As$urantie ;.\laatschappij tegen Branuschaile 
en op het leven. "De Nederlanden". 

Finantiëele Mantschappij voor Zuid-Afrika. 
Kimbcrley West Dinmonrl Co . 
N ederlandschc Bank voor Zuid-Afrika, Bus 1330. 
Ncderlandsch-Znid- Afrikaanschc Hypotheek-

bank. 
Pretoria Hypoth. ~fnatschappij. 
'fransvaalsche Bank- en llamlels\'erecniging. 
Transvalia Lanucxploitatie en Mijnmnat-

schappij. 
'l'ransvnal Real E · tateR. 
Transvaal Trust Company. 
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Overig Transvaal. 

Elee. Drukkerij 11 Ilet Westen", Potcbefstroom. 
Höveker & Wormse1·, Boekhandel, Potehef-

stroom. 
Dr. Jurriaanse, Genecshcel', Ermelo. 
C. Elenbaa<. Aannemer, Ermelo. 
Gompels, l\1., Alg. Handelaar, Middelburg. 
Kuit en Zoon, afslager>~, Volksrust 
:ed. Bank voor Zuid-Afrika, Potebefstroom. 

Ned. Bank voor Zuid-Afrika, Brugspruit. 
Ned. Bank ,-oor Zuid-Afrika, Witbank. 
Ne~. Bank voor Zuid-Afrika, Premiermijn. 
Sluiter, J. 0. H., Secr. Executeurs Kamer, 

Ermelo. 
nocck, C., Alg. handelaar, }faehadodorp. 

Natal en overig Zuid-Afrika. 

A. C. J. van Maasdijk, bus 407, Agent, Durhan. 
Wm. lT. Muller & Co., reeders, earg., exped., 

Dm·bau. 
Job u. Obdam & Co., (Con·esp. v. de Vries & Co., 

carg. Amsterdam), Bus 401. Durban. 
De Waal , Balwé & Co., (Con·esp. v. de Vries 

& Co., earg. Amsterdam) Bus 5 D. Dm·ban. 
Wolff & E lias, Alg. handel, ijzerwaren Durban 
Z A. Handelshuis, Durban. ' . 

Oo t Afrikannsche Cie, Lourenço Marq ue~. 
G. Pot, Grondbezitter, Lourenço l\1arque". 
Jacques Salm, (Conesp. v. de Vries & Co., 

earg. Amsterdam), Agent, Bus !l3, Lourcnço 
::\larques. 

N.B. Voor aanvulling en eventueale correctie gelieve men zich te wenden t ot 
het Bureau voor Handelsinlichtingen te Amsterdam. 

EENIGE AFRI K.\.\NSCll JIOLLANDSC II E BL.\IJEN. 

Kaapkolonie. 

Abenlecn. - De .Yieuwe 'l'ijd. 
Adelaide. - De Herder. 
Beaufort West. - Courier. 
Burger dorp. - Ons Blaadje. 
Burger'dorp. - De Stem. 
Cradock. - De "lliddelfandstltc Afrikmw·. 
Graaff-Reinet. - On::t· Courant. 
Kaapstad. - Ons La,zd, Bus 4+. 

fdem. De Goede Hoop. 
Idem. Landbot.w Jounzaal (Reg.) 
Idem . De Kerkbod1•. 
Tclem . De Zendingskerlr. 
fdem. D•· Kolling.!bodr. 

umansdorp. - R•-Echo. 
Oudtshoorn. - Jlet Zuid- Westen . 

Idem. Oudtshoom Courant . 
Paar!. Dt• Paart Post. 
Riebeek-We t. - De Unie. 
Somerset-Oost. - Iht Oos/Pil. 
Stellenboscb. - Gereformrerd J[aandblad. 

ldem. Dr WeAkrr. 
Vrijburg, - Dt• Borreiluril'1td. 
Victoria-West. - De T'. W. NieuwsbodP. 

Transoranje. 

13etblehem. - De Bethleht•m E.rpress. 
Bethulie. - 01zs Blaadf,. 

Bloemfontein.- De Vriend des Volks, Bus 215. 
l dem. De illo•·ge11]JOSt. 
Idem. DtJ E,-press. 

B loemfontein . - De Bloemfoutl•in Post. 
. Idem. De .Pakket. 

Kroonstad. - De K•·oor~statlte,·. 
Ladybrnnd. - De Llldybrailr! Courant . 
Senchnl. - Winburg Jle1·a ld e11 Se11ekal Nieuws. 

Na tal. 

Pictcrmnritzburg. - Dr .A.frikmw·. 

TransvaaL 

Ermelo. - De llooguelder. 
Fordsbnrg. - De Transvaler . 
J ohannesbnrg. - .Afrikllansc!t Lrren . 
PietersbUL'fl.'. - De Zoutpansbcr.IJer . 
Potchefstroolll. - Tlt-t JITPslm. 

Idem. De Potcltejstroomer. 
Potchefstroom. - Fac PI Spera. 
Pretoria. - De T"ollcstem, Po- thus 339. 

Idem. La,,d en rott·. 
Idem. D~ rrrl'e11~1/Îil!J. 
hlem. JJ, rr~fe Opmerkrr. 
Idem. Hel 'l'ranscaalsche La?Ulboztw 

Idem . 
Mem. 

Journaal. 
Dt• B ol'l·en Advocaat, Bns 1:31. 
Het K risteliJk 8r!toolblat1. 
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Invoer in Zuid Afrika : Directe overzee-invoer uit alle landen, in het jaar 1906. 

Voonu1amsle arlikeft•11. 

Kralen . o .. ............ . . ....... . o . 
Zakken (niet vnn leder of pnpict·) .... . 
Bindgaren, Garen voor oogstett. ...... . 
Ontploffingsmateriaal. o . ... o .......• .. 
Baksteenen ................ ... . .. o .. 
Kaarsen . . . . . . . ... .... . ..... . .... . 
Borstel werk ......................• 
Zeildoek e. d ...... .•.•......... .. •. 
Cement. . . ....... . .......... . ..... . 
Touw ......................... .•. 
Katoenen goederen, stukgoederen ...•..• 

dekens, lakens .... . 

" " 
sjalen .......... .. . 

Azijnzuur ........... o ............. . 
Salpeterzuur .. o . ... . ...•..... ... .... 
Zwavelzuur ..... ..... . ... . o . . . . ... o . 
Opinm ... .................... ... . 
Veevoeder (hooi, klaver e. a.) ......... . 
Bier, ale, e. d .. .. ... o • ... ..... .... . 
Parelgort . . ........ ... ...........•.. 
Biscnits, e. a ... .. ........ .. .•...... 
Boter ......... . .. o ............... . 
:\Iatognrine en surrogaten . . . . . . . . . . . .. 
Kaas .. . ...... . ... . ............... . 
Cichorei .. .. .... ... .............. • .• 
Chocolade, cacao, (zonder •uikcr; ...... . 
Cacao (of koffie) met melk ....... .... . 
Koffie, ruw .. ...................... . 
Koffie, gemalen, gebran(l of [!emengd .. . 
Ban ketbakkerswerk. 0 • •••••••••••••• • 

Waarde 
of 

Hoeceel heid. 
Ibs. 
& 

" Ibs. 
Anntnl. 

Ibs. 
& 

" lb5. 
cwts. 

E 

" !(all. 
Ibs. 

" gnll. 
Ibs. 

Kaapkotunie. 

200,531 

7,321 
4,3 5,745 

9 5,38-1< 
4,869,560 

30,458 
34,731 

Hl;;, 737,927 
13,232 

1,010,267 
144,381 

20,119 
6,237 

25,970 
272,631 

9,963 
6,659,424 

:>1G,403 
751,31l4 

2,179,946 
il,ûOJ,ll!l 
1,085,870 
:3,il39,062 

941,762 
180.600 

16,910 
21, 75\),993 

254,0 4 
1,976,674 

Trans_urallJ·e 
t.na 

Z . • I. hacnu. 

92 

770 

70,272 

I 63 

4,683 
1(;4 

Na/al. 

261,632 
81,290 

220 
1,098,254 

E 15 
4,040,5 \ (i 

17,175 
8,357 

35,903,343 
& 13,368 

94,162 
-i8,69G 
lû,171 
1 987 
5,082 

103,981 
10,457 

18,379,15\1 
136,237 
229,354 

1,071,6(i(j 
5,520,018 

330.910 
1,815,0:l 

6 t 3,198 
134,802 

1, H 
2,956,9-tU 

61,803 
1,205,0-19 

1'ra~tsmal 
via 

Z. _f.ftaVl'llS. 
88,326 
28,45\J 

459 

&9 
10,163,031 

10,764 
3,701 

46,020,551 
f. 5,5.J,5 
71,588 
20,898 
13,189 

3,716 
30,844 
74,811 

210 
1,267,212 

110,322 
229,382 

1,086,2-J,G 
2,978,201 

555,572 
77,674 

Hl0,398 
7,545 

.J,59 
2, 187, 12(; 

ll1,69(i 
888,279 

Z. Rlwdesia 
ria K. Kol. 
e11 Beira. 

14,861 
5,574 

68 
û6i,800 

888,796 
1,058 

776 
1,812,188 

& 1,008 
33,941 
16,550 

3,776 
& 10 
& 44 

& 442 

4,900 
J9,998 

9,(;41 
101,8ï9 
135,0\!3 

4,288 
77,171 

3,288 
9,349 

24,316 
3 ,07ï 
ü8,845 

N.W. 
Rhodesia 

riaLiv.rnF. 
•t,002 

50 

2,500 

17,890 

1,170,625 

8,194 
634 

1,045 

2,03(i 
448 

4,1l33 
4,347 

.ï,78G 
5(j 

798 

1,1163 
J,712 
1,255 



Invoer. 

Voornaamste artikelc-lt (vervolg). 
Granen en meel . . ............. . ... . 
Vruchten, in flcsch of blik ...... . ... . . 
Vlecsch waren ....... . .......... . . . . , 
Melk of room, gecondeuseeril .. ... .... . 
Mosterd ...... . . .. .... .. .. . ... .. .. . . 
Pickles, sausen . . .. . ......... . ..... . 
ltijst, paddy . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Zout .... .. ...... . . • . . · .. .... · .. · . 
Specerijen .....•.... . . . .• . . .... . . . . 
_\lcobol .... . ..... . . .. . . ..... ...•.. 
Suiker . . . . . . ••.. ... ... . . 
Thee .. . . . .. . .... . .... . . . .. ... .. . . 
Aardappelen . . . . · ... . . •. . . .•.. .• ... . 
\\1 ijn ............... . . . . .... . . . .. . 
Gla waren . . . .. .. .• . . . ........ .• ... 
Glycel'Îlle ........... .. ....... .• ... . 
TJ ZCl'll'aren . .. .. . . . . ..... . ...... . . . 
Kalk · . . . ... . ... · . . .... .. .. . . . ... . . . 
Machines (geen !ocom.) onderdoelen ... . 
~[eststoftim . . .... .. . .. .... ... . . .... . 
Salpeter ........•... . . . ..... . . . . . . . 
Stijfsel ........ . ... . .. .. . . . .. . . .. . . 
Lijnzaadolie .. . ....... .. . . . . ... . ... . 
P lanten, lloiJcn, l:loomen . . ..... . .•.. . 
Dwursli~gers voor spoonl'egen ........ . 
Scbapenwascbmicldel . . .. .. . . . . . ..... . 
Zaden (vo~elzaad, grocnteozaail , tuiuz. c.a.) 
Zeep.... . ........ . . . .. . . .. . . . .. . 
Tabak, niet bewerkt .. .. . .. . .. . ..... . 

" be11 c1·kt .... . .. . .. ... .. . . . . . . 
Rijwielen, drie11 iel en . . ....... .. . . . .• 
l'araffinc- of slcarinc11 as .. .. ..... .. .. . 
Wollen dekens, Kleeilen . ....... . . .. . . 

71' aardt: 
of 

lf oeteellu·id. 
Ibs. 

lb'. 

Ë 
1bs. 

Jb~. 
13 

lb . 

.Ë 
Ibs. 
& 

Kaapkotot~ ie. 

388,440,239 
850,0!0 

38,!i96,664 
12,7 .J.,912 

95,005 
(i:l7,50l 

l\1,868,113 
11,257,642 

±44-876 
14 ,300 

7,U6,06(i 
2,970,8.],6 

13,012,1±1 
33,155 
79,7\7 

6,000,530 
361,360 

1,494,868 
809,077 

24,675,432 
23,629,359 

1,532,956 
lö ~ .926 

:1,123 
3,282 

71,214 
17,14{i 

Hi,325,43fi 
1,148,505 

fi43.471 
101,\JHi 

.) 3·>9 '> 2') 
-,1Î({t42 

1 'ra1t~wra11:ie 
via 

Z . • 1. havt'lls. 
1,491,170 

:>23 
1,182,958 

5!i2 
gRIL 3R6 

56,196 
232 

:!2,23\J 
251 

21 

118 

:3 0 
Hl 

X at al. 

110,911,284 
817,825 

31,009,751i 
6,745,551 

72,409 
629,505 

J. ,030,898 
8,407,710 

158,081 
177,689 

12,181,467 
1,448,200 
7,470,619 

34,441 
55.93± 

15 44,605 
200,214 

l,519,il70 
693,039 

13,378,fl99 
10,569,275 

13 5,491 
61,399 
8 355 
Ü01 

13,754 
11,930 
53,220 
43,6fi(j 

32!l,6û0 
64,81:1 

529,789 
;)8,282 

'l'rttttsvaut 
cia 

Z. J lta t'CilS. 

75,131, 78 
742,058 

30,866,275 
8,467,186 

45 .223 
568,270 

12,239,626 
1,457.298 

90,206 
168,916 

12,663,008 
1,149,75 
1,840, 78:! 

43,642 
23,699 

Ibs. 3,058,032 
372,098 

606,972 
96,610 

391,223 
66,350 

252 
1,608 
1,104 
2,449 

4,609,528 
392,978 
356,4(;() 

(i2,:i2 
2,821,787 

19,05(; 

Z. Rlwdesia. 
ciaK. Kol. 
enBl'ira. 
4,588.190 

136,008 
895,568 
575,028 

6,398 
51,213 

2,960,822 
678,252 

11 ,17!i 
33,259 

1,677,751 
84,403 

.J.32,855 
gall. 10,510 

2,230 
430 

13,369 
159,700 

70, 33 
9,082 

23,·H 2 
11.161 

47 
15,30\J 

719 
240 

630,657 
20,209 
36,4~8 

4,-+77 

;~,37~ 

JT. IV. 
Rlwdesia 

via Lit•.enF. 
438,037 

25,632 
27,412 
38,840 

1il7 
5,490 

199,591 
926 
218 

gall. 3,584 
99,150 

6,988 
7,920 

gall .760 
18 

5,752 ~ 
~ 

261 <2 
c 

156 
1,720 

2 
23,321 

3,048 
62 

47 

t5" 

l\. B. Ouvcnneld laten wij stecnkool
1 

ijzerwaren, ')worwegmat., teak, mach. oliëlJ, pajJier, De uffic. Z: • • \. :;t;llistiek oocmt fuhcc niet afzonderlijk. 
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Uitvoer uit Zuid Afrika over zee naar alle landen, i u het jaar 1906. 

Voomaamste lfriikcfen. 

. \loc . ............... .. . •. .. . . .. 
Argol . . ... . ..... . ...•..... . .. . . . . . 
.\ sbest. ..... . ........ . . . •........•. 
llast ... .. . . ..... . .. .... . . .... . . 
Diamant .. .. . . . .... . ... . ....•.. . .. 
Struisveeren . .. . ..............• . .... 
Bloemen, grassen (droqge) . . ... . . .. .. . 
Granen ...... . ... . ...... · .. . ..... . • 
Vruchten, ver:;che ... . .. . ... . .... . ..• 

" gedroogde ... . a • • • • • • •• • • • 

Jam's, geleien .. .. . .... .. . . . ... . •. . . 
ZouL. . ... . ..... . .............. . .. . 
Steenkool ... . ..... . . .. . . . .. ... . . . . . 
Suiker ..... . .. . .. . . . . . . . . •........ 
'l'hce ......... . ... .. ..... . . . . .. . .. . 
Uien . .... .... . . . .. ... . . . ..... . •... 
A~~dappelen .... . . . ....•... . .. . .... . 
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