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Bij de uitgave van deze brochure, acht ik het hier de geseltikte 

plaats om de Regeeriug der Zuid-Afrikaansche Republiek openlijk 

mijn dank te betuigen voor Je ruime bijdrage welke zij ten behoeve 

der Antwerpsche \Vereld-Tentoonstelling van 1894 op mijne aan

Yrage, MmeriS de Belgisehe Regeering, hesehikhaar stelde. Ik 

weet dat er enkele personeu zijn, die bctwMelcn of deze uitgave 

vruchten zal afwerpen. Ik bchoef slechts te wijzen op de groote 

belangstelling, welke de zeer goed geslaagde Transntalschc afdee

ling op do Wereld-Tentoonstelling alhier mag ondervinden, om deze 

Lwrjfelaars naar ik hoop de overtuiging te schenken, dat nadere 

bekendmaking in Europa van de rijke hulpbronnen der Zuid

Afrikaansche Republiek, der jonge Staat slecht tot voordeel kan 

strekken. Het is mij bijv. gebleken dat menigeen nu pa begint 

te geloovcn dat er werkelijk gouü in Transvaal geYomlen wordt ... 

liet voordeel dat <le Tiepubliek door Je geJano uitgave later zal 

hcb1cn is natuurlijk niet onder cijfers te brengen, en niemaml 

zal dit in ernst verlaugen, daar het voordcel slecht/; indirect kan 

ZIJ!l. 

Mijnen oprechten dank ook aan mijne medeleden der Tcntoou

stcllings-Commis ·ie, die ietlor voor zich zooveel hebben hijgedragen 

tot welslagen onzer afJeeliug. Voorwaar geen gemakkelijke taak 

iu ecu lauü als de Zuid-Afl'ikaansche Republiek. 

P. C. BAERVELDT. 

Antwerpen, Juli 1894. 





De Afdeeling der 

Zuid-Afrik:aansche Republiek. 

Naar aanleiuing Yan de deelname der Zuitl-Afrikaunsclte ltepu

blick aan de Wereld-Tentoonstelling te Antwerpen in 1894, geyoel 

ik mij gedrongen met een enkel woord te wijzen op de ciaen

aardige positie, welke de Transvaal of Zuid-Afrikaanscha H.epublick 

boklecrlt in vergelijking met andere meer ontwikkelde en moer 

hokende landen. 

Eerst sedert 1 8G trekt rle Transvaal meer bijzonder de aandacht 

van Europcescbc kapita.li ten en wel wegens de belangrijke ont

dekkingen van goudhoudend kwarts op de Witwater.sranclsche 

Yolden thans meer algemeen hekend door de stad Johannesburg 

welke eveneens in 1 S 6 gesticht werd. Sedert dat jaar ook dag

teekent de groote toedood ran vreemdelingen naar clit land, waaraan 

hot voomamolijk de groote vooruitgang te danken heeft, welke 

in de laatste jaren onloochenbaar te hespeuren is. In hoofdzaak 

is die nieuwe bevolking aangetrokken geworden door het goud 

en is d<Ul ook thans nog de goud-industr-ie verreweg Je belau

gerij kstc intlustrio van het land en wat meer zc~t, een industrie 

u ie nog bij lange niet haar toppunt ratl bloei scl,ij nt bereikt te 

bobben. 

Om die reden werd in het Transvaalscha pavilloen een belangrijk 

d cl der rui:nte gereserveerd voor hel tentoonstellen Yan ert rn 
en voorwerpen op de goudmijn industrie hetrekking hebbende. 

Vakmannen en deskundigen zullen hierbij reel merkwaardiu Yin

den, terwijl het algemeen publick zich eon denkbeeld kan vormen 

omtrent de wijze waarop het goud aan clou ertsen onttrokken 

worul, door de 5 stamp batterij, welke in een afzonderlijk 
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gebouw naast het Transvaalsche pavüloen is opgesteld. en dagelijks 

.-au 3 tot 5 uur in ·werking is te zien. Behalve met de landbouvr

producten houdt hiermede in hoofdzaak voor den gewonen ten

toonstellingsbezoeker het belangrijke <lor Trausvaalschc üfdeeling 

op. Doen anLlere lan<l<'n uoor middel van talrijke fabrikanten en 

handelaars hun hest om aan te looncn wat in hun lanu voortge

bracht en venaardigu worut met het doel om zich in het buitenland 
een markt te scheppen voor hunne producticartikelen, ofwel om 

beter voortbrengselen of goedkoopcr fabrikaat te leveren Jan een 

concurrent >an een anderen landaard, met de Zuid-Afrikaanschc 

Republiek is uit een geheel anclor gcYal. De tijLL <lat ue Trans

vaalschc imlush·ieel op eenige Europeesche markt zal gaan con

curreeren met eon prollucent >all Europa of Amerika is nog zeer 

ver verwijderd. 

Do Zuill-Afrikaanscho Republiek stelt zich dan ook door hare 

Lleclname aan de Teutoonstelling ten doel, le laten zien welke 

grond toft"cn er binnon l:arc grenzen Yoorhandon zijn, en welke 

zaken er kunnen geproduceerd wordr.m, en wolk arbeids.-eld er nog 

,·oor het Europoe:-cho kapitaal bo cltikbaar is. Zij doet dus haar 

be.t om aan te toonon, wat men in de n<last<' toekomst van haar 
mag venrachten. Zij stelt wel is waar ten toon wat zij reelis 

heeft grprodueeenl, maar zij wenscht tcYens uoor het tenloonge

stelde aan te tootlCll hoeveel meer zij nog zoude kunnen produ

ceeren. 

Daarom mag zij mis chion voor niet-deskundigen minder aan

trekkelijkheid hczittcn dan anuore afueelingou, zij geeft evrmvel 

den oplettonden toeschouwer iu ruime mate stof tot naclenkcn on 

wij t hem de richting aan waarhoon hij zijne ondernemingsgeest 

kan wcmlen. De Europoesdte (thans meer lJijzonder de Belgische) 

Fabrikant en Exporteur ziet er uit, <lat bijv. de Zuid-Afrikaausche 

Uepublick geen glasfabriek rijk is, ltij weet dus Llat zijn fabricaat 

er een markt zal vinden, en misschien komt na vcrloop ' 'au tij<l 

een kapitalist op het den1..bcclll eene dcrgPljke fabriek in de 

Republiek op te richten (na zich behoorlijk vcrgewist lo ltciJbl·n 
of hij dü noo<lige grond toffen in hot land zelf kan vinJou on of 

uo produdiekosten laag genoeg zijn, en het débouché groot genoeg 
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is om eene dergelijke fabriek goede resultaten te verzekeren). 
Ik haal dit eene voorbeeld slechts aan uit vele en geef later in 

deze brochure eene opsomming van de reeds bestaande inclustriën 

in de Transvaal. 
Mijn doel is om in korte trekken een overzicht to geYen van 

Je economische toestand der Transvaal of Zuid-Afrikaansche 
Republiek in verband met de in de Transvaalsche afdeeling ten

toongestelde voorwerpen. 
Ik laat Yoorafgaan eene korte omschrijving Yan de ligging, het 

klimaat en de verkeerswegen. 

Lig·ging·. - De Zuid-Afrikaansche ltepubliek is gelegen 
tusschen de 25•to en 32•to lengte graad Oost van Greenwich en de 

22•t• en 29"te breedte graad (Zuid). De tegenwoordige bevolking 

wordt geschat ongeveer 810,000 zielen te bedragen en wel 

135,000 blanken en 67 5,000 kaffers. Het land is verdeeld in 17 

districten namelijk : rretoria, Potchefstroom, Rustenburg, Lijden
burg, Middelburg, Waterberg, Zoutpansberg, Hcitlelberg, Wakker
stroom, Utrecht, ::\-Iarico, Lichtenburg, Bloemhof, Standcrton, Ermelo, 
Piet Retief eu Vrijheid. De oppervlakte wordt geschat op ongev. 200,000 

0 Kilometers, ongeveer de grootte van Frankrijk. Zij maakt 
een deel uit van eon uito-estrekt plateau, dat zich tot midtlen

Afrika uitstrekt en zelden lager ligt Jan 1000 voet boven de 
oppervlakte der zee. De gomid<lel<le hoogte is 1100-1200 me

ters, hetgeen oorzaak is dat het klimaat slech~s half tropisch en 
over het algemeen, mot uitzonderino van de laag gelegen gedeelten 
Yan het land, als zeer gezond beschouwd wordt. De temperatuur 

wisselt af van 7 tot 20 graden Cel ius in Jen winter en van 15 

tot 32 graden in den zomer. Deze temperatuursverscbillen kun

nen dikwijls plotsellng plaats hebben, van daar dat men zich 
stee<ls met zorg moet kleed.en. 

In de winternachten i do afkoeling in do booger gclegeu 

gedeelten sterk genoeg, om stilstaand water met een dunnen laag 
ijs te bedekken. 

Rivieren. De Transraai is ongelukkiger wijze niet over

vlol3dig van water voorzien. ·wel zijn er behalve de twee groote 
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rivieren de Vaal en de Limpopo of Krokodilrivier, talrijke 

riviertjes die hunne· wateren in deze beide stroomen uitstorten, 

doch het verval der bedding is zoo groot, dat vooral in den win

tertijd, wanneer het weinig of nooit regent, deze riviertjes bijna 

geheel droog zijn en zelfs de voornaamsten onder hen sleeLts 

weinig water bevatten. In den zomer veranderen zij evenwel geheel 

van karakter, daar zij dan dikwijls na hevige regen op machtige 
bergstroomen gelijken. 

W egen naar Transvaal. De route naar de Trans

vaal is thans hoofdzakelijk via Capetown en Bloemfontein per spoor 

naar Johannesburg en Pretoria. Aan het einue van 1894 hoopt 

men de spoorweg van Delagoa haai naar Pretoria gereed te 

hebben en zal het verkeer zich dan voornamelijk langs dien 

weg richten daar deze route veel korter i·. IT<::t is dan evenwel 

te hopen dat de Portugeesche Regeering de noodige ha\'l~nwerken 

te Lorenço-:\Iarfjuez zal doen inrichten opdat de zoo noodige fa

ciliteit tot lossing en op 'lag der goederen direct uit a~ stoom

schepen zouder opoutbowl kau plaats vinden. 

Tot dusverre is er evenwol nog bedroefd weinirr in deze richting 

gedaan en toch behoorde daar reeds lang geloden eon aamaug 

mede gemaakt te zijn, indien men ten minste het hoofdgoede

renvervoer langs deze plaats wil zien geschieden. 

Ook is men begonnen de spoorweg van Durban (Port-Nalal) naar 

Charlestown tot Johannesburg te verlengen, om ook langs dien weg 

eene verbinding met de zee te verkrijgen. 

Op het oogenblik bela ten zich met het pas ·agiersvenoer Yan 

Europa naar Zuid-Afrika de Castle-line en de Union Steamship 

Company, wier booten eiken Zaterdag van SouLhampton vcrtrekken 

met directe verbindingen van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen, 

Antwerpen, Oostende en Calaü; . 

Do Deutsche Ost-Africa Linie vaart elke 4 weken van Ham hurg 

vm Amsterdam, Rottet·dam, Vlissingen, Lissabon, Mar ·eille, Napels 

on Suez-Canal, Zanzibar, Delagoa hay naar Dnrban, Joelt varen 

hare booten veel langzamer. Deze Maatschappij zal nu evenwel 

ook sneh·arende booten doen loopon lang de We tku t van Afrika 
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direct van Hamburg naar Kaapstad, via Amsterdam of Vlissingen . 

De ko~ten der reis van uit Holland of België tot Pretoria of 

Johannesburg bedragen als volgt : 

1 c Klasse ongeYeer fr. 1 450 

2" » » 

» 

fr. 900 

fr. 625 

terwijl de reis thans in circa 21 dagen kan gemaakt worden. 

-----~•--+-----

Voortbrengselen van het Land. 

Wij hebbeu het eerst het oog te vestigen op de voortbrengselen 

van den landbouw en hoe weinig men zich ook tot du!'verre op 

de cultum van diverse gewas en en planten heeft toegelegd, toch 

kan men voorspellen dat na verloop van tijd de landbouw in de 

Zuid-Afrikaansche Republiek cene helaugrijke bron v;tn inkom ten 

voor de bevolking zal uitmaken. 

liet land i voot· een groot deel uitmuntend geschikt voor 

diver.-:e culture en IJehoorrlc graan genoog voort te brengen om 

geheel Zuid-Afrika te voorzien. In plaats d<l<U'\'an wordt bijna 

al het benoodigtle gman uit de naburige lanüen ingevoerd. 

De redenen dat de landbouw nog op zulke lage tr<:tp van ont

wikkeling staat zijn verschillende. 

1 ° l1eett de « Boer » geen behoefte om meer graan te teeJen 

dan voor zijn eigen onderhoud nooJig is. llij ploegt voldoende 

land om vooels l voor zich en zij nc familie te hebben en om in 

staat te zijn Je nootlige kleederen etc. aan te schafhm. 

2 ° zijn tle groote afstanden nam· tle tedcn en dorpen een 
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reden om hem te weerhouden zijne producten langs meestal zeer 

slechte wegen ter markt te brengen, ten minste als hij met ecnig 
voordeel wil verkoopen. 

3° is gohrek aan water vooral in uen winter, een hoofUretien 

waarom hij niet mem land bewerkt, dan bij door middel van voren 
ouder water kan zetten. 

In de laatste jaren is evenwel in dit opzicht reeds merkbaar 

veel veranderd. 

In de nabijheid der stedfm hebben zich personen gevestigd die 
er hun bedrijf van maken groenten etc. te teelen ; spoorwegen 
verminderen de moeilijkheid van transport, verkorten de afstanden 

en men vangt algemeen aan gedurende den zomer water op te 
vangen in groote <lammen of bassins zoodat men ook gedurende 

den winter water ter besproeiing voorhanden heeft. \Y cUm 

prachtige qualiteit granen in de Z.A. Republiek geteeld worden kan 
men bcoordeelen naar hetgeen onder groep XIX klasse 63 is 
tentoongesteld, zooals : maï , tarwe, gerst, rogge, Lavcr, booncn, 
manna, kafl:'erkoorn, grondnoten, erwten, bauhinea-vruchien, etc. 

Yan de meer tropische gewas ·en komt tabak het allereerst 
in aanmerking en is het mij aangenaam te kunnen me,lcdcelen, 
tlat de kwaliteit der Transvaalscha tabak, vooral voor kcrftahak, 

zeer gezocht is. Onder klas ·c 55 vindt men zoowel gekerfde tabak 
als tabak in bladen, beneven · een partijtje sigaren gedeeltelijk 
uit Trau vaalsche tabak vervaardigd. M:en heeft nog moeilijkheid 

een goeu dekblad te kweeken, door dat de lucht in het algemeen 
niet vochtig genoeg i: voor het behoorliJk fermeniceren en de 

tabak zeer snel droogt. 

Voorts zijn nog tentoongesteld een paar monster koffijboonon, 
suikerriet, grondboonen etc. 

"Us eon intlu ·trio, welke ik een groote toekomst duri voor pollen 
en waarvoor het land ook zeer geschikt is, wensch ik nog de 

aandacht te Yestigen op de gcdroogue vruchten, zooals : peren 

en perziken, in klasse 52 tentoongesteld. 
Door zijn oniijdigen dood missen wij tot mijn leedwezen als 

exposant de eigen<tar Yan Irene E tate, ran wien ik op eene land-
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bouwtentoonstelling te Pretoria keurigmooie kistjes met gedroogde 

vijgen, perziken en ahricosen heb gezien. W anncer men weet dat 
voor do consumptie m de Zuid-Afrikaansche Republiek ook steeds 

nog bijna alle vruchten moeten ingevoerd. worden, dan laat zich 
gemakkelijk begrijpen welke toekomst Yoor dit artikel nog is weg

gelegd. 
Van ue landbouwvoortbrengselen stappen wij als Yan zelf over 

tot die der veeteelt. Het voornaamste wat de Zuid-Afrikaansche 

Republiek op d;t gebied levert is wol en huiuen, klas e 32 en 
37. Do tentoongcstelde wol kan als ntn bevredigende kwaliteit 

beschouwd. worden en behoeft niet ouder te doen ,·oor de Kaapsche 

soorten. 
Evenals ue landbouw is ook de wolteelt nog voor groote uit

breiuing vatbaar, ook al om reden, dat de Transvaalsche Boer te 
weiltig behoefte voor zich zelf heeft en niet de noodzakelijkheiu 

inziet om hard te werken. 
Do handel in wol is geheel in handen der Engel -che en Duitsche 

firma's aan do haYcnplaatscn . Door hunne agenten (meestal han
dC'laars in de dorpen en op het land) laten zij uc wol van de 
boeren opkoopcn, welke dan bij publieke veiling aan de agenten 

r.ler Europecsche huizen Yerkocht worut . 
Het komt mij van belang voor hierbij de aamlacht der Ant

werpschc wolmarkt op de wol der Zuid-.A.frikaansche Republiek 
ie vestigen; wellicht kan dit zoowel de Rep u bliek als de Antwerpsche 

kooplieden ton goeue komen. 
Ook vcrdient hier vcrmelding dat het plan be taat oen fabriek 

van wollenstofl'en en wolwas chcrij in do Zuid-Afrikaansche Republiek 
op te richten en zooveel mogelijk daartoe Trau 1aalsche wol te 

gebruiken. De Hegeering geeft een premie van of. 2000 wanneer 
de fabriek 800,000 kilogram wol vcrwerkt por jaar. 

Do lederindustrie is vcrtegenwoonlig<l Joor oenige gelooiuc hui
den, beneYens planten en ha ten, welke al· looi tof gebruikt worden, 

waarbij een paar door de ''Boeren" zelf vcrvaardio-de choenen een 

pa ·send figuur maken. 
Behalve ue handel in ossenhuidon wordt ook op kleine schaal 

nog Exporthandel goJreven iu huiden van wilde dieren . Daar deze 
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evenwel hoe langer hoe zeldzamer worden, zal deze bron van 

inkomsten spoedig hijua geheel ophouden 

In klasse 37 worden diverse huiden tentoongesteld zoowel afzon
derlijk als tot pelsdekens aaneen genaaid, waarbij ter opluistering 

onder klasse 61 diverse horens en schedels zijn gevoegd. 

Een ander artikel hetwelk meer kans heeft, op den cluur ver

krijgbaar te zijn, is " vogelhuiden ». 

In welke schitterende kleuren deze door de Zuid-Afrikaanschc 

\'ogels geleverd worJen bewijzen de ÜL klasse 38 tentoongostelcle 

huiden ; in deze klasse exposeert de Regeering ook con aantal 

wilde struisvogel vederen. Deze laatsten worden in Tramvaal even

wel schaarseher daar de wilJe vo;sels YerJer noordwaarts trekken 

en men zich weinig of uict toelegt op do teelt van tamme vogels. 

Ook wil ik hier nog de bijzondere a<tmlacht vestigen op mon

sters yijde, welke van in het di ti·ict Rut>tcnlmrg gcteclUc zijde_ 

wormen afkomstig zij11. Het is mij11e Ol'ertuiging dat de zijJeworm

teelt in de Zuid-Afrikaansche Republiek met YOOr•leel kau geureven 

worden, Yooral als men bedenkt dat de moerbezieboom in enkele 

deelcn des lands welig kan groeien en het klimaat voor <l.c wur

men zeer gunstig i . 

Alvorens nu over te gaan tot onze hoofUnijverhei<.l Je Mijn

industrie, zij nog V<'rmeld Jat naast de landbouw producten 

een plaats ingeruimd is voor de houtsoorten der Znid-Afrikaansche 

Republiek, welke geJoeltelijk gepolitoorJ en gedeeltelijk onbewerkt 

ton toon zijn gesteld. Ten einde de waarde der geexposeordc 

soorten beter te kunnen beoordeelen, heb ik geelacht dat het van 

nut kon zijn hierachter de lijst dor in TransYaal voorkomende 

houtsoorten met de afmetingen dor . tammen te laten volgen :

(Deze lijst heh ik te danken aan den Heel' Frod. Jop1)e, te Pre

tOJ·ia, die reeds enkele jaren geleden een kort overzicht publiceerde 

nm de hulpbronnen der Transvaal). 
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TABEL aanwiJzende de voornaamste soorten van TIMMERHOUT, die TRANSVAAL oplevert, hare eigenschappen, enz. 

Hollandsene en Latijnsene naam. I Hoogte Yan den I Doorsnede ,·an I Naam van het distrikt waar hel Kleur van het Hout. stam in voeten den stam in OPMERKINGEN. 
(Eng). voeten (Eng). aangetroffen wordt. 

I. Assagaai. Roodachtig. 20-30 2 Zoutpansberg, Lijdenburg, B~zonder taai en Yeerkrachtig ; 
(Custigia faginea). Utrecht, Rustenburg, Marico . wor t gebruikt voor wielspaken, ge-

reedschappen, bijlstelen, enz. 
2 . BijlsteeL Witachtig. I 30-40 I Zoutpansberg. Taai en veerkrachtig; wordt gebruikt 

voor spaken. gereedschappen, stelen, 
enz. 

3· Boeken hout. RoodachtiK I0-20 

I 2 Zoutpansberg, Nijlstroom, Vensters en huisraad, ook wielspa-
(Myrsine melanophleos). Bruin. Lijdenburg, Utrecht, Marico, ken ; is gepolitoett zeer mooi. Twee 

Rusten burg. soorten : rood en wit. 

4· Borrie. Licht Geel. 10-20 2 Zoutpansberg. vVorelt gebruikt voor wagen fabricage. 

5· Boschlemon. Geel. IS-20 2 Zoutpansberg. Wordt voornamelijk voor huisraad 
(Grumella cymosa) . gebruikt. 

6. Bitter Amandelen. I ndisch Rood, 20-30 4 Zoutpansberg, Utrecht, Rus- W nrJt gebruikt voor wagenfahrica-
(Brabeium stellatifolium) , netvormig. ten burg. ge; is gepolitoerd zeer ~choon. Is 

geschikt voor ornementaal meubel- err 
draaiwerk. 

7· Bosch Gorrah . I Scharlaken I I S-20 I 2-3 I Utrecht en Wakkerstroom. i Bijzonder schoon hout voor huis-
Rood. raad ; schors en hout bevatten eerr 

donker roode verfstof; dicht generfd 
en veerkrachtig; wordt ook gebruikt 
voor spanten van wagenkappen. 

8. Essenhout. Dof Bruin. I S-30 

I 
4 Utrecht en Wakkerstroom. vVorelt hoofdzakelijk gebruikt voor 

(Eekebergia Capensis). huisraad ; is gepolitoerd zeer mooi. 

9· Ebbenhout. Zwart. IS-20 3 Zoutpansberg, voornamelijk Geen schors, stevig, zwaar, dicht 
(Euclea pseudo-baenus). in Maty.-ltye-land. generfd . Word t gebruikt voor huis~ 

I Donker Geel . 

raad, ornamentwcrk, enz. 

r o. Geelbout Outeniqua. so-7o 6 Utrecht, Wakkerstroom, Lij- Algemeen gebruikt voor timmerhout 
(Podocarpus elongatus). denburg, Zoutpansberg, Rus- in den vorm van balken, planken, 

tenburg en Marico. vloeren , enz., alsmede voor huisraad, 
wagen fabricagc, enz. 
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Ho \landsche en Latijnsche naam. I 
I Hoogte van \ Doorsnede van I Kleur van het Hout I den stam in den stam in I 

voeten (Eng). voeten (Eng). 

xr. Geelhout Opregte. 
(Pociocarpus thunbergii). 

Geel (donker 
en licht). 

12. Hoenderspoor of Doorn peer. I \Vit. 
(Phoberus Zeyhéri). 

13. Harde hout 

14. Kajaten Hout. 
(Canthium). 

Kastanie. 
(Colodendron capense) 

lS· 

~6. Knopjes Doorn of Paarde
pram (Tagarastrum ca
pense). 

~7 . Koolboom Hout. 

r8. Mahoniehout. 

xg. Nies hout. 
(Ptaeroxylon utile). 

Witgeel, (soms 
roodachtig aan 
den eenen en 
zwart aan den 
anderen kant). 

Fraai Zwart. 

Witachtig. 

Geel. 

Licht Geel. 

Geelachtig 
Rood. 

Wit-Geel. 

so-6o 4-6 

IS-20 3 

IS I 

20 4 

30 2 

8-ro Io"-r r l2' 

IS-20 2 

45-75 3 

30 3 

Naam van het disriet waar het 
aangetroffen wordt. 

Zoutpansberg, (1Iatyatye
land), \Vaterberg, Lijdenburg, 
Rustenburg, Utrecht en \Vak
kerstroom. 

Zoutpansberg. 

Matyalye-land. 

Zoutpansberg. 

Zoutpansberg en Rustenburg. 

Rusten burg. 

Utrecht. 

Matyatye-land en in den om
trek van den Limpopo. 

Zoulpansberg en Lijdenburg. 

OP!\IERKINGEN. 

De meest Yoorkomende boomsoort 
in alle bosschenvan het land, in ver
scheidene soorten. \Vordl gebruikt 
Yoor balken, planken, Yloeren, wa
genfabricage, enz. (Een boom, onlangs 
in het Pongola bosch geYeld, leverde 
dertien ladingen timmerhout op). 

Buitengewoon hard, dicht en duur
zaam. Wordt gebruikt Yoor wagenfa
bricage. 

\Vordt gebruikt voor wandelstok
ken, gereedschappen, enz. 

Hard, taai, minder broos dan eiken
hout. Wordt hoofd?.akelijk gebruikt 
voor huisraad. 
Veerkrachtigzachten buigzaam. Wordt 
gebruikt Yoor spanten van wagenkap
pen, landbouwgereedschappen, enT. 

Hard en dicht. Wordt gebruikt voor 
jukken, assen , gereedschappen; de 
schors is bezet met talrijke groote 
kegelvormige uitwassen of "knopjes". 
vVorelt gebruikt Yoor vaatwerk voor 
huiselijk gebruik ; zacht en wollig 
weefsel. 

\Vordt gebruikt Yoor huisraad ; 
\Tucht 9 "bij s", waarin het zaad in 
rijen ligt, zwart met scharlaken roode 
punt, in een wit bed, ovaalvormig. 

Wordt gebruikt voor wagenfabri
cage, is bestand tegen vocht. Men zegt, 
dat het, wanneer het gezaagd of be
werkt wordt, hevig niezen Yeroor-



Hollandscbe en Latijnscbe naam. I Kleur van bet Hout.! 

zo. oligenhout. 
( lea verrucosa). 

Donker Bruin. 

2I. Peer. Wit. 
(Pterocelastrus rostratus). 

22. Peer (Roode peer). 
(Phoberos Ecklonii). 

Rood. 

23 . Peer (Hardpeer). 
(Olinea Capensis). 

Wit. 

2~. Peer (Geelpcer). Wit-Geel. 

25· Roodebessie 
(Pappea capensis). 

Geel-Bruin. 

?.6. Roode Melkhout. Licht Geel. 
(Sideroxylon inerme). 

27· Roode Hout. 
(Ochnea arborea). 

Rood getint. 

28. Saffraan. 
(Elaeadendron croceum). 

Roodachtig. 

Hoogte van 
den stam in 
voeten (Eng). 

I0-12 

IS-30 

20-40 

IO-IS 

IO-IS 

IS-20 

IO-IS 

20-30 

20-30 

-15-

Doorsnede van I 
den stam in 

voeten (Eng). 

I 

4 

4 

I 

I 

I 

Naam van hel district waar hel 
aangetroffen wordt. 

Zoutpansberg en Rustenburg. 

Utrecht,Wakkerstroom, Rus
tenbmg en Zoutpansberg. 

Zoutpansberg, Wakkerstroom 
en Utrecht. 

Utrecht, Wakkerstroom en 
Lijden burg. 

Utrecht, \Vakkerstroom en 
Lijdenburg. 

Utrecht en Wakkerstroom. 

2 I Rustenburg, Zoutpansbcrg, 
Marico en Waterberg. 

2 

3 

Rustenburg, Marico, Water
berg en Zoutpansberg. 

Wakkerstroom ,Zoutpansberg, 
Utrecht en Rustenburg. 

OPMERKI NGEN. 

zaakt. Gelijkt eenigszins op Mahonie
hout, is, gepolitoerd, zeer schoon en 
bovendien sterk en duurzaam . 

Dicht en zwaar; is, gepolitoerd zeer 
mooi. Bijzonder geschikt voor rijtuig
fabricage, enz. 

Zwaar, sterk, gelijkt veel op den 
appelboom. Wot·dt algemeen gebruikt 
voor rijtuighout, velgen, enz. 

Zwaar en dicht; wordt gebruikt 
voor assen, velgen en spaken. Is ge
politoerd zeer fraai . Geschikt voor 
huisraad, enz. Twee soorten. 

Duurzaam en taai; gebruikt voor 
spaken, assen en boomen. Gelijkt op 
Europeesch berkenhout. 

Wordt gewoonlijk voor huisraadr 
enz. gebruikt. 

Hard en taai, doch niet bestanel 
tegen den invloed van ·het weder. 
Is geschikt voor huisraad, enz. 

Zeer hard en duurzaam; bestand 
tegen vocht. Wordt gebruikt voor 
molens, waterwerken, ploegen, enz. 

Zwaar en taai, zeer geschikt voor 
huisraad, doch wordt hoofdzakelijk 
gebruikt voor wagenboomen, gereed
schappen, bijlstelen, enz. 

Schors bedekt met een harsachtis-e 
gele korst, fraai generfd. Wordt m 
de wagenfabricage gebruikt voor lang
wagens en velgen. De schors bevat 
kleurstof en wordt in looierijen 
gebezigd. 



Hollandsche en Latijnsche naam. I Hoogte van I Kleur van het Hout d,n stam in 
voeten (Eng). 

zg. Stinkhout (Witte). 
(Laurus bullata). 

l Wit. I 20-30 

30. Stinkhout Camdeboo. Licht Bruin. 20-30 
\Rhamnus celtifolia). 

I 
3I. Stinkhout. Licht Geel met I 30-40 

(Oreodaphne bullato). zwarte kern. 

32· Spckerhout. Vaal Rood. I IS-20 

33· Salie. I Geel. I rz-IS 
(Buddleia salviaefolia.) 

34· TulbaL j Wit. ' IS-20 

35· Terpentijn of Olifants Hout \ Geel met zwarte! 20-30 
• \ kern. 

36. Cmghni (Zulu). Licht Geelach- 1 20-30 
Hollandsche en botani- tig-Bruin. 
scbe naam onbekend,•. 

37· Vijg (\Vilde v~g). 
(Û ros tigma ataliensis). 

Licht Geelach- I 
tig-Bruin. 

so-8o 
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4 

4 

2-3 

2 

I 

I 

2 

2-3 

4-6 

l'iaam van het distrikt waar het 
aangetroffen wordt. 

Zoutpansberg, Lijdenburg, 
Waterberg, Marico, Ûtrecht en 
\Vakkerstroom. 

Zoutpansberg, Lijdenburg, 
Waterberg, Rustenburg en l\1a
rico. 

Utrecht. 

Utrecht. 

Zoutpansberg, Lijdenburg en 
Rusten burg. 

Zoutpansberg. 

Zoutpansberg, omtrek Lim
popo. 

Wakkerstroom en Amaswasi
land. 

Utrecht, lager gedeelte Yan 
Pongola, hij Lobombo, Zout
pansberg, Rustcnburg, Lijden
burg en Amaswasiland. 

OP:\IERKINGEN. 

Taai; wordt gebruikt voor planken, 
jukken, gereedschappen, geweerkol
Yen, enz. 

Wordt YOor geweerkolven, gereed
schappen, enz. gebruikt en • Afrikaan
sche eik » genoemd, hoewel de echte 
Afrikaansche eik in de botanie bekend 
is onder den naam van « Oldfieldia 
Africana », 

\.Vagenhout, huisraad. 

Zeer duurzaam in het water of 
in vocbtigen grond, behoudt zijn 
sappen en is zeer geschikt voor dwars
liggers van spoorwegen . 

Hard, taai, geschikt voor wagen
werk, geweerko!Yen , gereedschappen, 
landbo'.lwwerktuigen, en i'. 

Wordt gebruikt voor langwagens, 
enz. 

Wordt gebruikt YOOr huisraad en 
wagens. Olifanten, zegt men, houden 
Yeel Yan de bladeren en den bas~. 

Zeer dicht genervd en taai ; bevat 
een harsachtige stof; wordt gebruikt 
voor boomen, pinnen, enz. 

Zacht en wollig, taaie vezel; krimpt 
niet bij droogte en trekt niet krom 
bij veranderingen in den dampkring. 
Op sommige plaatsen komt hij in 
buitengewone afmetingen voor. In 
den omtrek van Pretoria beYindt 
zich een boom \'an deze soort, die 



Hollanàsche en La1ijnsche naam. 

38. Witgatboom. 
{Capparis albitrunca). 

39· IJzer Hout of Tambooti. 
(O!ea laurifiora). 

40- IJzer (Wit ijzer Hout). 
(Asaphes undulata). 

41· Zwartbast. 
(Rogena lucida) 

-
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Kleur van het Bont. stam in voeten den stam in 

1
- I Hoogte van den ,~ Doorsnede van I 

(Eng). voeten (Eng). 

Naam van hel d istrikl waar hel 
aangetroffen wordt. 

I Wit. I 
ro-15 I I I Rustenbuq~·, Waterberg en 

het noordelijk gedeelte van Pre-
tor ia. 

I Zwart. 
I 

I 
I Zoutpansberg, Lijdenburg, I 20-30 2-3 

Utrecht, Wakkerstroom, Rus-
ten burg. 

1 Wit. 20-30 

l 
2-3 I Zoutbansberg, Wakkerstroom, 

Lijden urg en Utrecht. 

Witachtig. IS-20 I I-2 Zoutpansberg, Waterberg en 
Lijden burg. 

OPMERKINGEN. 

om zijn reusachtige afrr.etingen de 
« Wonderboom » genoemd wordt. 

Taai, wordt gebruikt \'Oor JUkken 
en in den landbouw. De wortel 
wordt door de Boeren als genees-
middel aangewend. 

Hard, dichtgenerfd en zwaar ; is 
vernist mooi. Wordt gebruikt voor 
huisraad, wagenwerk, gereedschap-
pen, enz. 

Hard, zeer taai. Wordt gebruikt 
voor wagenwerk, ploegen en werk-~ 
tuigen. 

Wordt gebruikt voor wagenwerk ;· 
hard en taai. Is gepolitoerd geel 
getint met bruine strepen. 



De Mijn-industrie. 
Terecht i in het pàvilloen der Zuid-Afrikaan che Hcpublick ecu 

belangrijk gedeelte der ruimte gPre ·en·cenl voor ue Tentoon tel

ling der minerale rijkdom van het land. Heeds bij het binnen

komen valt het oog op zes pyramiden met de cijfers 1888 tot 

1893, voorstellende de werkelijke hocveelheid goud gedurende die 

jaren op de Witwater raud-Cioudrclden (Johanne bmg) geproduceerd, 
tevens vermeldende het gewicht in onceu Troy (1 once Troy = 

31,0912 gram). De volgende tahcl toont duidelijk aan hoc de 

productie nog maanuelijk stijgt en doet de veronder telling nic 
gewaagd chijnen, dat de tegenwoordige opbrengst nog verdubbeld 

zal woruen. 

1 8 

Januari 11,269 
Februari 12,161 
}!aart 14,706 
April 15, 53 
}1 i 19,002 
Juni Hi,32 
Juli 19,966 
Augu,tus 19, 77 1 
, cptcmher 20,219 
October 27,775 
~ T ovemhcr 27,336 
December 26,14 

Totaal 230,640 ,3 
Once troy 

1 9 1 90 1 91 1 92 1893 1894 

24,9 6 35,0 9 53,209 J 84,560 10 ,374 149, 14 
25, 03 36, 10 50,072 6,G49 93,2:)9 151, 70 
2 ,705 37,G 0 52,942 93,244 111,470 161'i,372 
27,134 3 ',a ·o 56,360 95,562 112,053 168,745 
3 ,29 3 ' ' 44 54-,670 99,436 116,911 16!},773 
31,272 37,412 55,860 103,252 122,!107 
32,407 39,452 54,920 101,279 126,162 
32,1421 42,861 59,070 102,3~2 136,069 
34,369 45,4G7 ü5,G01 107, :>1 120,585 
31,914 4:),250 72,793 112,167 136,6 '2 
36 11 G 4G,7H5 7:3,B!l!3 106,794 1 3H,GH 
3!),21 50,3ö2 \0,312 117,484 146,357 

2,3ü4 492.4!l2 729,223 1,:H0,574 1 ,4.78,473 

Zeer belangrijk is vcrder de hijna complete vcrzamclin{J' van 

monter kwarts der verschillen<le mijnen der Witwat r mud-Goull

vclden. Op een drietal ta{ I.· i en gcdc lle der kaart van dit 

goudYeld gcteekend, en i · Ik mon~tcr rrclcgd op de jui te plaats 

waar zich de mij u hm iudi, waarmn het monster zelf afkom ·tig 

is. Elk moust<'r kwarts is h hoorlijk genummerd en van etiket 

voorzien, aangevende de naam dl'!' mijn en hoi gemiddelde goud

gehalte, terwijl Je nummer overeenkomen met Je nummers van 

de kaart der Witwater rand-Goudvelden, wolk bov u u taf<' l i 
aangebracht. 

Hieronder laat ik volgen ccnc opaave Jer verschi llende mijnen 

waanan monster kwart · zijn iu"0ZUtHl!'n. 



\Nitwatersrand Goudmijnen. 
• NAAM DER MIJN. PLAATS. Opbrengst per Ton . 

1 Nigel, Varkensfontein, 1 Ozs. 9.47 dwts. 
2 Heidelberg-Roodepoort. 
3 Van Rijn, Vlakfontein, ,. 7.9-1 ,. 
4 New Chimes, Ben on i, ~ 12.41 » 

5 New Kleinfontein, Kleinfontein, ~ 9.72 ,. 
6 New Blue Sky. 
7 Agnes Munro. 

8 New Comet, Driefontein. 

9 Ginsberg. 
10 Speneer's Block. 
11 Knights Tribute ,. ii.lO 

1~ Glencairn, Driefontcin, ~ 10.1~ ,. 

13 May Consolidated, Elandsfon te in, » .Mi ,. 
14 Moss Rose, id. ,. 16.61 ,. 

.. 15 New Primrose, Elancisfontein en Turffontein ,. 9.00 » 

16 Simmer and Jack, Elaudsfontein, ,. 7. 7 ,. 

17 Gelden huis, id. ,. 1~.22 » 

18 Jumpers, Doornfontein, ,. ~') .D.;,j ,. 

19 New Heriot, id. ,. 13.53 ,. 

20 Henry Nourse, id. ,. 14.0 ' ,. 

21 George Goch, id. ,. 7 • ..tc:-3 ,. 

22 Wolhuter, id. ,. !) .51 ,. 

23 N cw Spes Bona, id. ,. Îl.7ÎI ,. 

24 Meyer and Charlton, id. ,. 1G.2ï 

25 City and Suburban, Turf en Doornfontcin , ,. 1:2.5 ' ,. 

25• Village l\Iain Reef, Turffontein, ,. !1.:20 ,. 

26 Jubilee, id. ,. l:.U1:3 ,. 

27 Treasury id. ,. 13.2:3 ,. 
2 alisbury, id. ,. 1 .55 ,. 
29 Wemmer, id. ,. U.O!J ,. 

30 Ferreira, id. ,. 14.35 ,. 
31 Worcester, id. ,. 13.00 ,. 

32 Robinson, id. ,. 19.55 ,. 
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33 Johannesburg Pioneer, Turffontein en Langlaagte, lo 16.31 dwts. 
34 Tribute, id. 
34z Crown, id » 10.66 ,. 
35 Landlaagte Estate, id. )) 7.54 

3G iel. Centra!, id. » 6.17 
37 id. United, id. » 7.67 ,. 
38 id. Block B, id. » 5.27 » 

39 Croesus, id. " 8.61 ,. 
40 Star, id. 4.85 " 
40z Angle Thar is, Paardek raai, " 7.95 " 
41 Main reef, id. " 5.91 " 
42 New Unified, " 4.84 " 
43 New Aurora, Klein Paardek raai, 6.72 " 
44 New Aurora \Vest, id. " 6.70 " 
45 Odessa. 

46 Vogclstruis. Vogelstrui 

47 Kimberley Roodepoort, Roodepoort, 3.55 " 
4 East Roodepoort, id. ~ 4.50 " 
49 United Main, id. " 6.96 " 
50 Durban Roodepoort, id. " 10.38 " 
51 Roodcpaort Deep level, id. 

52 Princess Estate, id. 4.50 " 
53 Gordon Estate. 

54 Champ d'or, " 11.18 " 
55 Champ d'or deep level. 

5G Mi das battery, " 2.42 ~ 

57 Luipaarcis Vlei, Luipaarcis Vlei, " 7.01 " 
58 Battery reef. 

59 Emma. 

50 George and May, " 5.47 " 
61 Violet. 

62 Vulcan, " 14.09 " 
63 Ea t Netherlands. 

64 Lindum, " 8.42 " 
G5 RandfÓntein Estate, Rand fontein, " 9.11 " 

Once troy à 20 Pennyweight 31 gr : 0,912. 
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Van buitengewone beL:lllgrijkheid zij u enkele cilindervormige; 

monsters kwarts, welke door middel der diamond-boor van een 
diepte van 2440 Eng : voet zijn te >oorschijn gebracht. Op afstanel 
Yan ongeveer 7 mijlen van bet mainreef zijn n.l. tot op die diepte 
l>Oringen gPdaan en heeft men de voorna:lm-,te goud rifl"cn n. I. 
het Zuidreef en de mainrcef-learlcr en het mainrecf terugge>onden ; 
men bewij~t daardoor dat deze riffen van af de tegenwoordige 
bekende en bewerkt wordende diepten constant Lloorloopen tot op 
de groote Lliepten van minstens 2440 Yoeten en dat er du een 
tijdperk van minstens 50 tot 100 jaar zal verloopen eer het 
goudhoudende rif nabij J ohanne burg gehe~·l YCrwerkt of uit{!cput 

zal zijn.- Een goed bewerkte kaart in het machine-gebouw geeft 
een duidelijk denkbeeld van een boorgat tot op deze diepte 
gemaakt meL de dtamantboor der Rand Yictoria Company. 

Ten einde Yerder het alg0mccu publick een denkbeeld te doen 
krijgen Yan de wijze waarop de goudertsen b0wcrkt worden heeft 
het GouYcrncmenl rler Zui1l-Afrikaan ·che Hepuhliek zich de kos
ten gclroo, t circa honJcnl lon kwarts Y<lll <lin~r e Johannesburg 
mijnC'n naar AntwcrpC'n lc ZC'IHlC>n ten ciJHle die te laten Yerwer
ken in een 5 tamps-lioudmolen van de firma Fraser en Chalmer 
Vd lc Lonuen, welke hündelwijzc van de Tran raai che Regec·ring 

zeer op prijs ge leid worJt, te oordcelen naar de belangstelling 
welke deze machine nn de bezoeker der Tentoon telling ont

vangt. -
Behalve de Witwater rand-Gou<lvPld n zijn de Barherton of 

Kaap goudvelden door dP goe<le zorgen Yau den ijverigcn mijn
commis aris aloaar <len Heer .T. V. de 'Wilt Hamer t0 Barbetton 

zeer goed vertegenwoor<ligd. Ook da<lrvau zijn alle mon ters kwarts 
genummerd en van etik lten voorzien en toont on<lerstaande lijst 
aan, van welke mijnen "'Oud crt en vertegenwoordigd zijn. Iu tegen· 
stelling Y<lll <le Conglomeraten der Johannesburg mij neu verlooneu 

ver!;cheiJene dezC'r mon lers zichtbaar vrij goud. 

" 

Homeward Bound. 

2 Kantoor Syndicate. 

3 Asbe ' tos (Amajuba). 
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N° 4 Koper en Zilver (Elandsvallei). 
5 Sunday rif (Coetzeestroom). 

" 6 Goede Hoop. 

" 7 Bannester rif (Barrets Berlin). 

" 8 Thomas rif (Coetzeestroom). 

" !) Bautenbach rif (Ban·ets Berlin). 

" 10 Gesmolten koper (Goede Hoop). 

" 11 P1jpklip dagga pijp (Amajuba). 

n 12 Obsidian. 

" 13 Hemitita. 

n 14 Alluv1ale wasch van J . H. Lambdens Claims. 

n ].) Alluviale wasch Yan Frescmantle's Claims. 

" 1G Thomas rif (Coetzeestroom). 

" 17 Albion Gold Co. 
" 1 Independant Gold co . 
. , 1!) Cordi lier as rif. 

" 20 
n 21 

" 22 

" 23 

" 24 
n 25 

" 26 
n 27 

, 2' 

" 2!) 

" 30 
~ 31 

Independant Gold C0
• 

\Vatsun rif eigenaren Raijmond en Hugo. 

Mangaan ijzer gevonden op de Drie Zusters. 

Ros hili Gold M. Co (Lydenburg). 

Thornhill Rif. 

Adamand rif. 

id 0 

City of Grahamstown rif. 

IJzerkwarts. 

Cinnabar. 

Kopererts van Tafelkop. 

Star Gold M. Synd. 

n 32 Magnesia. 

" 33 Kalksteen van kantoor Lime \Vorks Synd. 

" 34 Kantoorbanket rif Hofl'mann. 

n 35 llanketmainrif. 

" 36 Cliftonbanket rif. 

" 37 Presidents banket rif. 

" .38 Gamettblok banket. 

n 3 a id. 
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N° 3!) Pelgrimsbanket 

" 40 Banket afkomsig van een rif bij Li'denburg. 

" 41 United kantoorbanket. 

" 42 Woodbinc Gold M: ca 

" 42h 

" 43 

" 44 

" 4ii 
" 4() 

" 4-7 

" 48 

" 4!1 

" 50 

" 50' 
" iJOb 

" 51 

id. id. 

id. id. 

Agnesblok Gold M co 

Great Scot. 

\V eltevrede!l Estate. 

Noltingham Quarry (Walkers rif.) 

Jasper. 

id. 

Alpine rif (eigenaar Barnato.) 

Unitcd Pionier Gold M. Co 

Unitea !Yy Gold M. ca 

iel. iel. 
id. id. 

Kantoorbanket (L::tmbden eigenaar.) 

" 52 Antimonium Sheha berg. 

" 52• id. id. 

" 5:3 Albion Gold M. co 

" 54. Spartan Gold M. C0 Steynsdorp. 

" 55 Dicks Luck New Scotland Synd. 

" 511 Gipsy Queen Gold M. co Steijnsdorp. 

" 57 Komatie Lily Gold M. co Plaatsd-Doornhoek. 

" 5 Gypsy Quecn Gold M. co Steijns!lorp. 

" !)!) Virginia Gold M. C0 Steijnsdorp. 

" ()0 V on Branclis rif Steijn dorp 

" ()2 My Queen Gold M. co 

" G2• id. 

" G3 Spartan Gold M. co Doornhoekschacht, 5· 
" ()3• iel. id. iel. 
" G4 Doornkloof Rif Consort pro p. & Devcl Synd. 

" G;) Comstock rif eigenaar Gip y Queen Gold M. co 

" GG Sheba Gold M. Co 

" GG• itl. 
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No 66b Sheba Gold :.\I. Co 
I) 6(}C 

" 66d 

• GGe 

" G7 
" GS 
" G!l 

" 'ïO 

" 71 

id .. 

id. (Gelden Quarry) 

id. (Sheba Quarry.) 
Royal She ba rif. 

Kim berley Sheba rif. 
Oratava mijn. 

J oe's Luck rif. 

Three Sisters mijn . 

72 Joe's Luck & Bon Accord mijn. 

" 73 Triebareis Luck rif. 
" 7 4 Trichards Luck (V oetwal). 
" 70 Trichards Luck (Hangingwal). 

" 'ïG Alluviaal tin (Oshoek Steynsdorp). 
" 'ïï Swazieland rif tin. 

" 78 Bclfast rif. 
" 7!) id. (Hangingwal). 

" 80 id. (Voetwal). 

" 81 Dcxter rif. 
" 8~ Kimberley Sheba rif. 
" t):} Edwin Bray Gold M. co 
" 84 Kidsons Claims. 

De Klerksdorpsche of SchoonspruitsclJC goudvelden zijn verte

genwoordigd door monsters kwarts der navolgende Maatschappijen : 

l. Buffeldoorn Eigendom en Goudmijn Maatschappij geBomen 

uit een diepte Yan 300 Yoeten, goudgehalte 8 dwts . per ton. 

2. East Leigh Goudmijn sij11dicaat, genomen uit een diepte Yan 

100 voeten. Goudgehalte 15 dwt'. per ton kwarts. 

3. Ariston G. 1\L sij tulicaat, genomen uit een diepte van 60 

roeten. Goudgehalte 7 dwts. per ton kwarts. 

4. Rietkuil Goudvelden 6 monsters, gehalte van 1 tot 12 oncen 

per ton kwarts . 

5. Hif No 1 plaats " Wolverand " genomen uil een diepte van 

20 voeten. Goudgehalte 2 oncen en 10 d.wts. per ton kwarts. 

G. Klerhdorp Estate en Gomltnijn Ma<ttschappi,j 2 monsters 
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genomen op ecne diepte van 30 à 40 voet. Goudgehalte 10 dwts. 

en 1 ons per ton kwarts . 

7. E lamlslaagte Goudmijn Maatschappij diepte 60 voeten. Goud

gehalte 18 dwts . per ton kwar.ts. 
Verder vinden wij nog enkele monsters van het Marico district 

., en van de Steyndorpsche velden. 

~a de Goudertsen Yerdienen de tentoongestelde monstel's steen

kool vooral de aandacht, daar de Goudmijnen der \\ïtwatersrand

Yelden tot dusverre slechts met voordeel hebbeu kunnen werken, 

wijl de steenkool in de onmiddelijke nabijheid gevonden wordt. 

De J lll'Y zal een moeilijke taak heboen om te beoordeeten welke 

steenkool het beste is ouder de diverse soorten, geëxposeerd door 
Je navolgende mijnen : 

Donglas mijn, Black Diamond-kolenmijn, Springs-kolenmijn, 
Coal Trust (Brakpanmijn), Wishaw-kolenmiju, Cassel-kolenmijn en 

Victoria-kolenmijn beneven kolen van Je plaats Vaalkop (district 
Middelburg) van den Heer Robinson Sr. 

De gl'oote minerale rijkdom det· Transvaal wordt verdel' over

vloedig Yertegenwoordigd dool' Zilvercrtsen, Zilver- en lood- galena, 

tin, zink, koper, ijzer, nikkel, nnngaan, antimonium, cinnaber, 

kalk teen, ashestos, zand -teen, kalkspaath, kiesolschiefer (lytlite), 

Cobalt, diverse Okersoorten, enz. 

·-· . _·_"_·~-- --



Bestaande Industriën. 
Onder de in de Zuid-Afrikaansche Republiek bestaande fabrieken 

ben ik verplicht in de eerste plaats op te nocmen de Hatherley

Distellery of« Eerste fabrieken» een fabriek van diverse Spiritualiën, 

werkende onde1· eene concessie door het Gouvernement verleend 

aan nu wijlen den Heer A. H. Nellmapius. 

Deze fabriek maakt met hare schoone étalage in het pavilloen. 

der Republiek eene goede verto01ting en doet het betreuren dat 

niet meer dergelijke étalages het bewijs leveren van den vooruit

gang der jonge Staat. De fabriek is op ongeveer 8 Eugelsche 

mijlen afstand van Pretoria gelegen, i zeer goed ingericht, gebruikt 

uitsluitend Zuid-Afrikaansche granen voor de fabrikatie, wordt 

zeer goed beheerd en voorziet voor een groot deel in de plaat

selijke consumptie. Haar fabrikaat werd in 1889 te Parijs bekroond 

met twee zilveren en een bronzen medaille beneYens met een certificaat 

van verdienste. 

Eene andere belangrijke fabriek is de dynamietfabriek, gelegen 

op ongeveer 18 mijlen van Pretoria op de plaats Leeuwfontcin. 

Ook deze fabriek werd beschermd door eene concessie en hoogc 

invoerrechten. Over lJedoelde concessic die weder door de regeering 

is vcrvallen verklaard, is in den laatsten tijd zeer veel geschreven 

cu hoewel het niet mijn doel is in eene beschouwing omtrent deze 

zeer belangrijke zaak te treden, meen ik toch met een enkel woord 

de tegenwoordige positie te moeten duidelijk maken. 

De handel in ontplofbare stoffen is in een regeerings monopolie. 

Dit monopolie is thans door de Regcering gegeven aan eencn 

agent welke zich verbonden heeft Linnen 2 jaren een behoorlijk • 

ingerichte fabriek binnen de gt'enzen der Republiek op te richten. 

De agent betaalt dan een betrekkelijk geringe som per kist aan de 

Regeering, en mag geen hoogere prijzen berekenen dan een maximum 

in overleg met de Regeering vastge teld. 

De mijnen zijn vrijgelaten onder beperkende voorwaarden, het 

voor hun bedrijf noodige dynamiet van buitenslands in te voeren, 
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mits zij hetalen ongeveer 38 hilliugs inkomende rechten per ki t. 
Deze hooge inkomende rechten gevoegd bij de moeilijkheid om een 

permit van invoer te bekomen staan nijwel gelijk met een verbod >au 

invoer, da11r verondersteld wordt Jat de inlandsche dynamietfabriek 

door deze rechten zoodanig beschermd is, dat zij steeds in prijs 

zal kunnen eonenreeren met het buitenlandsch fabricaat. 

De mijnbesturen zijn uit den aanl der zaak niet bijzonder met 

de bestaande toestand ingenomen en trachten eene verlaging der 

inkomende rechten te verkrijgen, daar het in hun belang i , dat 

er vrijP. concurrentie be taat tusschen de Europee che en de 

Transvaalsche fabrieken. Zij beschouwen de hooge invoerrechten 

ter bescherming der Trans\'aalsche dynamiet fabriek ab eene druk

kende bdasting op de mij u-industrie en men moet erkennen dat 

deze kwestie Yoor hen van groot belang is, hetgeen ten duidelijk te 

blijkt uit de omstandigheid dat l1et verbruik van dynamiet in 

. de republiek thans reeds circa 80,000 ki ten per jaar bedraagt, 

welk cijfer bij de Yoortdurende uitbreiding der mijn-indu trie 

noodzakelijk in verhouding daartoe zal stijgen. 

Er bestaan overigen in de Zuid-Afrikaan che Hepubliek geen 

groote fabrieken. Ik zoude gaarne de Cementfabriek nabij Pretoria 

genoemd hebben doch deze is ·edert cenigen tijd huiten werking 

en het is mij niet hekend wanneer weder een aanvang met de 

werkzaamheden zal gemaakt worden. Ook deze fabriek wordt 

beschermd door hoogc inYoerrechLen; de recbten op cement bedragen 

thans 3 shilling per 100 Engel che pond -plus 7 1 2 o 0 ad valorem. 

Te J obannesburg he taan voort eene allezin , belanrrrij kc inrichting 

tot herstel van stoom- en andere werktuigen ran de firma Begbie 

& IIolleman, beneven een zw<lYelzuur fabriek ; venler te Pretoria 

eene leerlooierij, een drietal rij tuig- en wagenmakerij en, di verse 

steenbakkerijen, mineraalwaterfabrieken waanancene mei ij fabriek; 

bierbrouwerijen te Pretona, Johanne burg <'ll Potchefstroom; (deze 

brouwerijen brouwen zoogenaamde bovengi tige bieren. Naar mijne 

meening zoude eene ondergisLige brouwerij eene zeer goede toekom t 

in de Republiek hebben), vervolgens op ver chili nde plaatsen 

meelmolens, tabak- en igarcnfabrieken, wa<tronder die van de 

firma Aaron & ~teinwei te Johannesburrr en B. v. Erkom te 

Pretoria de belaugrijkste zij u. 



Een en ander over emigratie. 

In mijn rapport van 31 Mei 1893 gaf ik reeds eenige aanwijzing 

met betrekking tot de emigratie uaar de Tranwaal en zal ik 

hierover thans slechts kort uitweiden en verwijs verder naar ge

zegd rapport (Recueil Consulaire tomc LXXX pag : 268). 

De Regeering staat aan eenieder toe zich in het land te ves

tigen, die zich aan de bestaande wetten wil onderwerpen ; men 

kan het burgerrecht verkrijgen na 2 jaar in het land gevestigrl 

geweest te zijn, tegen betaling van .E 5. en de aflegging van een 

eed Yan getrouwheid. Er bestaat slecllts weinig kans, dat de 

voorwaarden tot verkrijgen Yan Burgerrecht binnen enkele jaren 

gemakkelijker :mllen gemaakt worden. De oude bewoners van het 

hnd zijn ook in dit opzicht zeer conservatief, zoodat zij zelfs de kin

tleren, die in het laud geboren worden en wier ouders geen 

burgerrecht bezitten niet als burgers van de Republiek willen 

erkennen. Ik geloof evenwel, dat men op den duur geen weerstand 

zal kunnen bieden aan het verlangen van de nieuwe bevolking 

om onder een of andere vorm hen het burg.Jrrecht en daarmede 

het stemrecht te verlecnen. Hoe meer toch de " uitlanders » 

aan het land verbonden worden en belang bij de algemeeue welvaart 

hebben, hoe meer zulks de toekomst der Republiek ten goede zal 

komen. 

Volledige vrijheid van Godsdienst wordt toegestaan , mits aan 

anders denkenden geen aanstoot gegeven worde Lloor uiterlijk ver

toon . I k meen hierop in het hijzonder te moeten wijzer1 daar 

het mij gebleken is, dat in België het donkbeeld hecrscht dat 

Katholieken en Israëliten in de Zuid-Afrikaansche Hepublick minder 

uijheid zouden genieten dan belciders der protestantsche Godsdienst. 

Ik stel er daarom prijs op hier te verklaren, dat mij in dit 

opzicht geen liberaler volk hekend is dan de oude bevolking der 

Zuid-Afrikaansche Republiek. De wet Yerbieclt wel i waar dat 

Katholieken en Israëlieten in staatsdienst treden, doch dit heeft 

Yerdcr in het maat cbappelijk loven geen de minste invloed. In 
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Pretoria en Johannesburg bestaan katholieke kerken en scholen en 

naar de laatste zenden zelfs Protestanten hunne kinderen. Als 
kamkteristiek voorbeeld kan ik bovendien nog aanhalen, dat 

bij de plechtige in wij ding een er nieuwe sinagoge in Johannesburg in het 

vorig jaar, President Kruger persoonlijk tegenwoordig was. 

Het tractaat tusschen België en de Zuid-Afrikaansche Republiek van 

3 februari 1886 art. 5 wa·u·borgt bovendien wederzijdsche volledige 

vrijheid van Godsdienst. 

De taal des lands is Hollandsch terwijl in handelszaken I:Jet 

Eugelsch de overhand heeft. Kennis dezer beide talen is voor een 

vreemdeling, die zich in de Zuiu-Afrikaansche Republiek weuscht 

te vestigen, een bepaald Yereischte. 

Dikwijls is mij nu in den laatsten tiju om raad gevraagd door 

personen die zich naar de Zuid-Afrikaansche Republiek wilden 
begeven. Mijn antwoord is in 't kort. meestal ongeveer als volgt : 

Door het bepaald aan te raden laad ik eene te groote verant

woordelijkheid op mij, docll afraden mag ik het ook niet. Het 

hangt n.l. geheel van den persoon zelf af ; hij die genoeg onder

nemingsgeest bezit om een nieuwen werkkring te zoeken in een 
vreemd land, moet natuurlijk er op bedacht zijn, de moeilijk

heden welke zich daarbij voordoen flink het ho)ofd te bieden. Hij 

moet in zich voelen de kracht om bij tegenspoed de moed niet 

te verliezen, maar vol te houden. Het EngelschP. spreekwoord 

zegt, « Where there is a will, thcre is a way ~ (Waar een wil 

is, is ook een weg te vinden) en uit mag wel het geheim zijn, dat 

Engelsehen en Duitsehers in het algemeen, buitenlands zoo goed 

slagen. 
Enkele wenken zijn hierbij niet over hoclig 

1 o Moet men zieL. niet te buiten ga·1.n aau sterkeu drank en 

een geregeld levenlijd.en. Degenen uie zich fatsoenlijk gedragen en 

zich als hel10orlij k opgeYoêde men chen doen kennen, heb ik het 

in de Zuid.-Afrikaanschc Republiek stecd.s goed zien gaan. Ik 

heb hier meer bijzoud.er het oog op jongelieden, Jaar het voor 

menschon vau meer gevorderden leeftijcl uit den aard uer zaak 

steed.s moeilijk is om in een nieuw land wcd.cr een nieuw leven 

te beo-innen. 
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2° Moet men voldoende middelen bezitten om eenigc maanden 
zonder eene va1<te verdienste te leven. Het spreekt van zelf dat 

de emigrant eenigen tijd noodig heeft om de personen en toestan

den van het nieuw land te leereu kennen, terwijl daarentegen de 
bewoners gaarne iets meer van den vreemdeling willen zien en 

weten, alvorens deze een voor hem geschikte werkking zal vinden. 
Ongelukkigerwijze zijn vroeger naar de Zuid-Afrikaansche Hepuhliek 

te veel lieden van Europa en elders gekomen, die het in hun 

eigen land niet meer konden uithouden of die niet hebben willen 
oppassen en deze soort van menschon kan men in een jonge Staat 

evenmin gebruiken als in hun geboorteland. Wat men in de Zuid
Afrikaansche Republiek noodig heeft zijn flinke oppassende menschcn 

met energie, menschon die weten wat zij willen, menschon die 
later de kern der burgers kunnen uitmaken en het land hunner 
keuze tot eer en nut strekken. Ik ga hierbU nu van de veronder

stelling uit, dat men op goed geluk wil emigreeren. Zij die het 
geluk h()bhen in een va te betrekking naar het buitenland te gaan, 

hebben natuurlijk een zeer groot voordeel boYen anderen. 
Voor landbouwers doet zich hovendien nog eene belangrijke 

vraag voor n.l. in welk gedeelte van het land zij zich kunnen 

veRtigen en of zij gemakkelijk de noodige grond kunnen koopen. 
Verschillende districten der Republiek zU u zeer geschikt voor 

Europeesche landbouwers en veeboeren en wel voornamelijk de 
districten van het zoogenaamde hoogeveld, waartoe behoort een 

groot gedeelte van het Llistrict Pretoria, Middelburg, Standerton, 

Ermelo, Utrecht, Wakkerstroom, Heidelberg, Potchefstroom, en 
een gedeelte van Lijdenburg; zeer geschikt voor landbouw zijn 

ook gedeelteu van Rustenburg, Waterberg en Marico. Als bepaalJ 

ongeschikt voor Europeesche landbouwers zijn af te raden een 
groot gedeelte der districten Waterberg, Rustenburg en Zoutpans

berg, en wel die gedeelten bekend als het c Boschveld en Lageveld • 

Door gewetentoaze lieden zijn reeds dikwijls pogingen gedaan om 

boeren naar laatstrreuoemde ongezonde streken te doen emigreeren 
met het Joel om voor hoogc prijzen hun bijna waardeloaze grond te 

kunnen verkoopen. Voor den landbouwer is het dus ten zeerste 

aan te raden, dat hij bU bekende en vertrouwbare personen 
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eerst inlichtingen inwint alvorens op dergelijke voorstellen in te 
gaan. De prijs der gronden wisselt af van 4 francs tot frs. 500 

per Hectare al naar de meer of minder gunstige ligging en 
geschiktheid voor den landbouwer. Uit dit groote verschil in prijs 
kan men gemakkelijk begrij pen met welk eene voorzichtigheid 

men te werk moet gaan bij eventueeten aankoop van gronden, 
opdat men juist datgene koope wat men zoekt, en geschikt is 

voor het doel. 

Ik heb reeds in mijn meer genoemd r;lpport van 1893 er op 
gewezen, dat aan onbemiddelde landbouwers door partikulieren of 

maatschappijen hulp zoude moeten verleend worden, door n.l. een 
geschikte farm aan te koopeu en hen behulpzaam Le zijn in het bou
wen van woningen en schuren alsmede in eene tegemoetkoming voor 

levensouderhond in de eerste maanden. Men zoude dan voor eene 

billijke prijs hen stukken land moeten verhuren, en hen bovendien 
de· kans moeten geven eigenaar van huis en hof te worden, door 
eene maandelijksche of jaariUksche afbetaling. Uit de elders 
bijgevoegde staat der ingevoerde artikelen blUkt duidelijk hoeveel 
graan etc. nog van buitenslands wordt ingevoerd. De Inspeetem 
Generaal van invoerrechten zegt dan ook in zijn rapport over het 

jaar 1893 tot toelichting der statistieken : 

« Ook voor den landbouwer, den veehoer in de Republiek zijn 
"' deze opgaven van het grootste belang, daar met cijfers aangetoond 
« wordt de ontzaggelijke invoer van producten van buitenslands 

« en benoodigd voor de bevolking van deze Republiek . 
« Het bewijs wordt geleverd, dat de binnenlandsche bouwpro

« ducten in genen deele voldoen!le zijn voort 't gebruik en aldus 

<< landbouwers in deze Republiek niet meer zooals vroeger bevree d 

« behoeven te zijn, om door overproductie daling in prijzen te 
« vcroorzaken en bovendien eene aanmoediging kan zijn voor per

« ·oncn, die zich in het land komen vestigen met het doel om 

« zich op den landbouw toe te leggen. 

) .... ( 



Handel. 

De handel met de Zuid-Afrikaansche Republiek breidt zich steeds 
meer en meer uit en worden voornamelijk alle goederen via 
Engeland ingevoerd, met andere woorden de handel is hoofd
zakelijk in handen van Engelsche huizen. \Vel zijn er eenige 
groote Duitsche firma's in Johannesburg en Pretoria, doch ook 
deze hebben hun hoofdkantoren in Londen. Toch ziet men op 
het grootste gedeelte dezer uit Engeland ingevoerde goederen 
de woorden , , Made in Germany" ,, Made in Belgium " ,, Made 
in Sweden " enz. 

Het ligt voor de hand, dat daar waar Engelscbe huizen goede 
zaken maken er ook voor firma's van andere nationaliteit goede 
vooruitzichten moeten zijn, vooral wanneer die firma's behaoren 
tot het land, waar vele artikelen gefabriceerd worden, die via 
Engeland hun weg naar Transvaal vinden. 

Voor België is reeds lang de tijd aangebroken dat hare industri
eeten nieuwe markten zoeken voor den verkoop hunner artikelen 
en kunnen zij door directe relaties met de Transvaal in elk 
geval concurreeren met de Engelsehe huizen die via Londen 
de in België gefabriceerde artikelen betrekken. 

Er moet evenwel eerst een begin gemaakt worden om Bel
gische handelshuizen in Johannesburg en Pretoria te vestigen. 
Zonder Belgische handelshuizen, kunnen ook Belgische jonge
lui die eene betrekking op een kantoor zoeken, moeilijk plaatsing 
vinden en even als bij alle zaken brengt de eene relatie het 
scheppen van verdere relaties mede, en kan er langzamerhand 
een band ontstaan tusschen België en de Zuid-Afrikaansche 
Republiek, zooals die nu reeels in zeker opzicht bestaat tus
schen de Republiek en andere landen. Alle begin is evenwel 
moeilijk en moet ik er op attent maken, dat vooral in den 
aanvang zorgvuldig dient gelet te worden op de keuze der per
sonen, aan wien men cle behartiging der belangen opdraagt. 
Zoowel in België zelf als in de Transvaal dienen dit te zijn 
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mannen van erkende bekwaamheid en eerlijkheid. Slechts door 

een in alle opzichten goed en zuinig beheer kan een handels
huis er in slagen de eonenrentie met de ge,·estigde firma's het 
hoofd te bieden. Daar er groote kapitalen noodig zijn voor de 
oprichting van een handelshuis van eenige beteekenis, dat in 
staat is de concurrentie vol te houden tegen de machtige reeds 
bestaande firma's, moet men als van zelf vervallen in de oprichting 

van eene maatschappij. Naar mijne meening bestaan er slechts 
twee wijzen waarop zulk eene maatschappij dient gevormd te 

worden wil zij succès hebben. De eerste manier is eene com
binatie van fabrikanten, die voor gemeenschappelijke rekening 
een kantoor in Zuid-Afrika oprichten om hunne artikelen tegen 

de laagst mogelijke prijs aldaar te verkoopen. Zij moeten zorg 

dragen, dat er steeds voldoende voorraad van hunne artikelen in 
de Republiek aanwezig is, om aan de vraag er naar te kunnen 
voldoen. Orders op monster-collectie alleen, zullen zij zeer 
moeilijk verkrijgen, daar de handelshuizen alsdan zelf direct hunne 
orders bij hunne representanten in Londen opgeven. 

De 3ct• manier is de oprichting van eene handel maatschappij 

geheel onafhankelijk van de fabrikanten, die volkomen vrij is 
hare artikelen te koopen in België, Duitschland, Holland of 
elders, bij diegene, die haar het best en het goedkoopst bedient, 
opdat zij zeker kunne zijn, dat wanneer zij in Transvaal tegen 
concureerrende prijs verkoopt, ziJ toch eene behoorlijke winst 

maakt. 
Bij de oprichting van handelmaatschappijen toch wordt dik

wijls een grootc fout begaan; meestal wenden de oprichters 
zich niet alleen tot de kapitalisten, maar ook tot de fabrikanten 

om aandeelen te plaatsen. In 9 van de 10 gevallen neemt de 
fabrikant slechts aandeel, wanneer hem de stellige belatte wordt 

gedaan, d:lt hem de leverantie zal gegund worden van z1jn 
artikel. Het gevolg is, dat reeds bij de I' of z• leverantie de 

fabrikant tracht door eene hooge verkoopsprijs het bedrag van 
ziJn aandeel in de maatschappij terug te krijgen. Het is dui

delijk, dat op deze wijze, de maatschappij reeds van den be

ginne af ten ondergang gedoemd is. Immers door dat zij te 
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duur inkoopt, moet z1~ of hooger prijzen noteeren dan hare 
concurrenten Of mét minder winst zoo niet dikwijls met verlies 
verkoopen, als zij ten minste met de prijs concurreeren wil. In 
het eerste geval verkoopt zij eenvoudig weinig of in het geheel 
niets en in beide gevallen komt zij voor een verlies te staan. 
Heeft men dan daarbij nog eene directie, die hetzij in het moe
derland, hetzij in Afrika de zaak niet volkomen eerlijk beheert, 
dan gaat zulk eene maatschappij in minder dan een paar jaar 
geheel te gronde. - Ik spreek hier bij ondervinding, daar ik 
reeds verschillende ondernemingen door deze oorzaken heb zien 
te niet gaan. 

Bij de boven door mij aangegeven wijze van oprichting eener 
handelsvennootschap hebben de fabrikanten in beide gevallen er 
belang bij, dat de maatschappij blijft bestaan en zullen zij in 
hun eigen belang niet dan concureerde prijzen berekenen, ter
wijl zij in het eerste geval ook in de wi:1st deelen, die er ge
maakt wordt, wanneer de toestand der markt medebrengt, dat 
zij zonder gevaar een enkele maal hoogere prijzen kunnen no
teereil. Niets belet hen overigens ook in het tweede geval, 
later in de maatschappij aandeelen te nemen, wanneer zij zien 
llat de zaak goed gaat om op die wijze ook mede te deelen 
in de te behalen winsten. 

Waar ik voornamelijk op wil wijzen is op het verkeerde in 
de methode om de kip te slachten die de gouden eieren legt. 

Opdat ieder zich een goed denkbeeld kan vormen omtrent de 
belangrijkheid der Transvaalsche import handel laat ik hier vol
gen de lij t der ingevoerde goederen in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek geJurenue 1893 met aantooning der waarde en hoe
Yeelheden. 
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Lijst der ingevoerde goederen gedurende 1893. 
----~--+~-----

ARTIKELEN 
Aardewerk. 
Ammunitie. 
Apothekerswaren. 
AJ:ijn (Acetic Acid). gall. 
Bier gall. 
Boeken (Lees-, Muziek-, School-) en Kaarten. 
Borstelwerk 
Boter (Butterine, ghee, magarinc) 
Cement 
Champagne. 
Chic01·ei . . 
Diamanten (ruwe). 
Drukwerk. 
Dynamiet. 
Eieren. 
Gebak, Beschuit. 
Gedistilleerd (Koloniaal) . 

id. (Overzee). 
Gerst, Mout. 
Glaswerk. 
Goud-, Zilver- en Juwelierswaren. 
Go u vernemen ts-Goederen. . . 

Ibs. 
lbs. 
gall. 
lbs. 

Ibs. 
doz. 
Ibs. 
gall. 
gal!. 
Ibs . 

Groenten en Vruchten (versche-en aard-). lbs. 
Groenten en Vruchten (ingelegd en gedroogd). lbs. 
lli~. ~. 
Haver. lbs. 
Haverzaad. lbs. 
Hoeden (alle soorten). 
Hop ......... . 
Hout, bewerkt (geene Meubeleu). 
Hout, onbewerkt. 

lbs. 

Instrumenten (Muziek-, Chem. -, Chirurg.-en andere). 
Jams lbs. 
Kaarsen. . lbs. 
Kaas • lbs. 
Kafferkralen. lbs. 
Kafferpik ken. stuks 
KatoenstoffeiL 
Kleederen klaargemaakt (onder- en boven-). 
Koffie. Ibs. 
Koperdraad. . . . . . . . . . . . lbs. 
Kramerij (Mode- en Galanteriewaren). . . . 
Kruideniers- en Eetwaren (niet anders gespecificeerd). 

Hoeveelheden waardo 

8075 

1 434 19 

986053 
3340321 

6276 
226443 

1721614 
184149 
175015 
163864 
299256 

1863512 

2111321 
714646 

47619 
7314300 
224°574 

88274 

ss 863 
3585854 

436452 
!00942 
23137 

25301 
32442 

136044 
1446 

34245 
7749 
6544 

61829 
5346 

13233 
3069 
4012 
2502 

101218 
I0185 
7054 

30299 
II2723 
rr 186 
28428 
14866 
6452 

II003 
9381 

550 
25569 
10001 
37396 

4144 
!06252 
102993 
26425 
14510 
78830 
!6404 
38II 
832 

252216 
472787 
103270 

995 
295805 
II8JJO 
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Kruit.. Ibs. 3052 436 
Kwikzilver.. 4397 
Lakenstoffen. 2934 
Lederwaren. 243068 
Lekkers (suikergoed etc.) lbs. 522140 19433 
Linnenwaren. 48429 
Levende have .. stuks 92432 5331 
Lood lbs. 56279 57I 
Machinerie .. 801726 
Mandewerk. 761 
Meel (alle soorten) en Koren ibs. 26722545 164626 
Messenwaren rr 161 
Meubelen en Huisraad 125797 
Mielies en Kafferkoren Ibs. 33718714 10105+ 
Olie en Verfwaren. 9II89 
Papier. 35414 
Patronen. stuks 534998 2798 
Rijtuigen en Voertuigen (alle soorten) 
Rijst en Dholl . lbs. 

73486 
329100 1~378 

Sigaren. stuks 2326073 2178o 
Spoorwegmaterieel. 207062 
Steenen . . . . 3006 
Steenkolen en Coke ibs. 13867415 6487 
Suiker. Ibs. 12004879 104992 
Tabak (ruw, gemanufacturecrd) .. Ibs. 278107 2781o 
Telegraaf- en Thelephoonmateriaal 262 
Thee .. Ibs. 632512 29416 
Touw- en Zeilwerk 20048 
Uniformen . Li vereiklecderen stuks 19494 3783 
Varkenvleesch, Ham, Spek en \Vorst Ibs. 193045 8833 
Vee (groot en klein) . stuks 40886 33883 
Visch. 30587 
Vleesch in blik (niet anders gespecificeerd). 1588o 
Vruchten (gedroogd en ingelegd) . . . . 786r8o .16539 
V ezelstoffen . . . 2210 
Wapenen (loopen). 2187 7723 
\Vollengoederen . 133II4 
Wijn (Kaapsche en andere). gall. 267876 52268 
IJzerwaren . . . . . 443434 
Zaden (bloem-, boom- en andere). II53 
Zakken (graan- en wol-). . . . 32887 
Zeep (gewoon) . Ibs. 2469738 26o59 
Zeep (toilet) . Ibs. 84064 3572 
Zemelen en Kaf. Ibs. 3746414 10579 
Zijdewaren . . . . . . . . 9756 
Goederen niet bov.en gespecificeerd 19912 

/, 5371701 
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Het is niet gewaagd te voorspellen, dat deze cijfers jaarlijks 

hooger zullen worden. Blijft de goudopbrengst stijgen in de 
mate zooals thans het geval is dan komen er steeds meer nieuwe 
bewoners, die weder hunne behoeften hebben en al znl een 

groot getal van hen ook door de drang der omstandigheden 
verplicht worden, in plaats van te speculeeren in goudmijnaan
deelen, ztch toe te leggen op landbouw, veeteelt of nijverheid ; 

voor de handel blijft nog steeds een ruim veld open. Mijn 
wensch is dat deze regelen mogen medewerken tot het tot stand 
komen van directe relaties tusschen België en de TransvaaL -
Zooals de toestand nu is schittert de Belgische industrie door 

afwezigheid . 

- - --•--+----



Maten, ~ewicnten en Munten in ue Iuiu-MriK. Re~u~lieK. 
MATEN. 

l Lading (load) à 10 mud. 
1 Mud 4 schepels. 
1 Schepel 27,006 liter. 

1 Legger 4 aam 126 imperial gallons. 
1 PiJp !J1 id. id. 
1 Aam 4 anker. 
1 Anker 35,776 liter. 
1 Gallon 4 quarts 8 pint 4,543 liter. 

1 Roede (Kaapsche) à 12 voet 3,7G8 M. 
1 Voet id. 1.033 Eng. Vt 0,314 M. 
1 Engelsche voet à 12 duim 0,304 M. 
1 id. yard O,fJ14 M. 
l El 0,7751 yard 0,708 M. 
1 Eno-elsche mijl 160!),314 M. 

1 Kaapsche morgen GOO vierk. roeden 
1 id. roede 144 vierk. voet 
1 id. vierk. voet 

0,8565 HA. 
0,001427 HA. 
0,00000!)!) HA. 

1 id. morgen 2,11654 Eng. acres. 
1 Engelsche acre 0,40467 HA. 

GEWICHTEN. 

1 Ton 20 hundred weight. 1016 K. G. 
1 Rundreel weight 8 stones. 
1 Stone U Eng: Ponden. 
l Eng. pond (avoir du poids) x6 oncc. 
1 Once 16 drachmen 0,028340 K. G. 
1 pond troy 12 once. 
1 Once troy 20 pennywcights 31,09 12 Gram. 
1 Pennyweight (clwts). 24 grain ·. 
1 Grain 0,06477 Gram. 
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MUNTEN. 

Sedert 2 jaren heeft de Zuid-Afrikaansche Republiek haar 
• eigen muntstelsel, overeenkomende met de Engelsche munten. 

• 

Aan de eene zijde prijkt het beeld van den Staats President, 
terwijl op de keerzijde het wapen der Republiek is aangebracht. 

1 
1/2 

pond sterling in goud ongeveer fr. 25,25 
» 

Het pond sterling is verdeeld m 20 shilling. 

2 1/2 shilling of halve kroon 111 zilver. 
2 » » gulden » » 

1 (à 12 penny) » 

6 pence-stuk » » 

3 » » » 

1 penny-stuk koper (brons) 
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