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WelEdelGestrenge Heer. 

Met onverdeelde belangstelling nam ik kenni. · van Uw Ede 1-

Gestrenge's beschouwingen over de conce ·sie, welke in 1 ;) 

door den Achtbaren Volksraad aan rnüne, helaas reeds over

leden, vrienden .J. Groll en D. Maar ·chalk en aan m1j wertl 

verleend. 

Misschien zon ik, in uwe plaats staande en als het gold 

op dit oogenblik eene concessie te verleenen, eenige der 

zelfde bezwaren tegen die concessie opperen, welke veelal 

zoo duideljjk door UEdelge tr. z!jn geformuleerd en toeere

licht ; maar de vraag dient beantwoord of in 1 8::> - van 

wien ook - voord 'eliger voorwaarden konden zijn bedongen. 

en dan doe ik een beroep op al de leden cler Hegeering en 

van tlen Achtbaren Volksraa<l, die dest!jd~ inzage van de 

gewis. el<le stukken hebhen gehad, om te vcrklaren of de 

N e<lerlan<l.'che ('on ces ionarisscn ooit cenige pres: ie hebhen 

gebruikt om zich van cle - in rh> oogen van UErlt>lge. trenge 

reeds toen zoo voonlPelige - conce~sie meester te maken. 

Reeds in ons s('hrjjvcn van Januari 1 ':) - waarbij o.a. 

verhooging van dP garantie van .i op (i pen·ent werd 

gevraagd is ge~egcl, clat wij er ons in zouden verheugen 

zoo ancleren op meer aannemel!jke voorwaarclen of met meer 

sporel clan wij tlen spoorweg wiJclr.n bOUWPil 'n Op OUS 
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voorstel werd bij Art. 2:) aan de Regeering de bevoegdheid 

gegeven om de conces:-;ie in te trekken. als deze door ons niet 

binnen zes maanden na aanmaning wa: aanvaard. 

De bereidverklaring om, zoo het belang der Republiek 

dit ei:-;chte, voor anderen plaats te maken, is later meerma

len herhaald en gaf zelfs een lid van den Edelachtbaren 

V olksraacl aanleiding tot de onjuiste veronderstelling flat de 

concessie ook wel zonder voorafgaande aanmaning en zonder 

dat voordeeliger voorwaarrlen waren aangeboden kon worden 

ingetrokken. 

Natuurlijk kwamen de concessionarissen tegen die veron

<lerstelling op en kon er na de oprichting der Maatschapp~j 

Yan terugtrekken in het geheel geen sprake meer zijn. 

W~j mogen hier constateeren dat tus. chen 27 Mei 1885 

en 24 Juni 1887 (datum waarop de Nederlandsche Zuid

Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij werd opgericht) nim

mer eene ernstige aan bieding op voordeeliger voorwaarden 

is gedaan. 

UwEdelGestrenge herinnert er terecht aan rlat de con

ce ·sionaris ·en1 waartoe ook ik behoorde, gewaarschuwd heb

ben rl.at het voor de Republiek gevaarlijk zon 7.l:Jll wanneer 

de conces~;ie in andere handen viel; maar minder jni~;t i· cl<' 

mecledeeling flat de concessie nu in andere handen is over-

gegaan. 

Het ·preekt toch wel vanzelf, dat de waarsdmwing niet 

ten doel had om te hetoogen dat, als de oorspronkelijke 

concessionarissen zouden zijn overleden, de Lands- en Volks

helanaen gevaar liepen en het volk clan financieele slaven 

zou worden. Neen , de bedoeling was er op te wuzen 



hoe gevaarlijk het zou wezen de con<:e:-;::;Ie m handen te 

::;tellen van .conce::;:-;ieja<•ers" of • promotor "die haar uitslui

tenrl zouden beschouwen ab een verkoopsartikel om er direct 

of indirect het meeste geld met• te verdienen. En dat - de 

Regeering wi t het - was van de Holland che conces:siona

rissen niet te vreezeiL 

.Meer dan een:; is hun aangeboden om tegen een aan

zit•nlijk heelrag rle concessie te doen <lienen tot win::;theja" 

in handen van per onen, wier belangen ::;trijdig waren met 

rlic der Republiek; maar zij hebben er nimmer aan gedacht 

om in dergelijke onderhandelingen te treden, en zelf."; bij de 

oprichting cler ~faat::;cllaJlpjj, waarhjj Uoncessionari:;sen de 

tonce:-;sie inbrachten zonder iets daarvoor te ontvangen, i:s 

er zelfs voor gewaakt dat dt• Hegeering invloed bleef hourlen 

op de samen:stelling van het hestuur der .Jlaat ·d1appij, opdat 

niet de .contrûle" in vijandigL' handen zou kunnen vallen. 

De Uoncessionari::;:;en achtten zich verplicht de conce:;. 1e 

in de e<•r:ste plaat· rlien ·tbaar te maken aan de belangen 

der Republiek en het Be::;tuur der Maabchappij doet clat 

ook nu nog. 

Ik tart Pen iecler die <'erljjk en waarhei<blievencl i. - -

om l-én feit aan te halen waarhij door Conce:-;:sionarissen of 

Bestuur i~ gehandel<l in :strijd llll't de belaugen der RepulJliek. 

De Regeering WPet hoe clt• 11aatschappjj zich gedragen 

heeft gPtlurenrle <le taaie en zware wor. teling met .}fae 

)1urclo en zal kunnen getuigen, of ooit van onze zijde nm;

hruik Ï>i gemaakt van de UHlPiljjkf> positir, waarin <le Repu

bliek tegenover dien gr•lukz1whr verkeerde. 

Dikwijh; genoeg is, ter afwisseling van de tot haar ge-



richte bedreigingen,, aan de Maat ·chappij te kennen gegeven, 

dat voor hare Aandeelhouders eu Directie samengaan met 

Mac Murclo geene windeieren zou leggen ; maar dan ware 

de Republiek het kind van de rekening geweest. 

Het verbod om te werken was lijnrecht in strijd met het 

belang der Maatschappij, toch heeft zij er zich bij neêrgelegd, 

al stond de DireetiP daardoor ook bloot aan elP grofste 

aanvallen. 

Wijs mij één enkele schijnbaar gegronde grief aan, niet 

tegen de bepalingen der conces:;ie, maar tegen het gebruik, 

dat de Maat:;chappij er van gemaakt heeft, dan zal het mij 

niet moeilijk vallen, de ongegrondheid er van aan te toonen; 

maar tot zoolang mag ik verlangen, dat vertrouwen gesteld 

worde in mannen, die nog nimmer het in hen gesteld ver

trouwen beschaamd l1ebhen. 

Met een enkel woord wordt door U herinnerd aan de 

cijfers. die door het achtbaar lid van den volk raad 0. Coetzee 

zijn ter sprake O'ebracht; mam· dat lid had de oplossing van 

hetgeen hem een raadsel geleek, terstond kunnen ontvangen 

als ZijnEdelAchtbare eenvoudig gevraaO'd had specificatie 

van de bouwrekening. 

Z.Ed.Achtbare zou dan vernomen hebben dat, overeen

komstig Art. !31 der Conce::;sie, ook ten la ·te der bouwreke

ning komen de kosten tot verkrijging van het noodige 

kapitaal en hij zou, bij z~jne kennis van zaken, terstond 

hegrepen heb ben, dat de bankiers, die in Juni 188 7 de risico 

der plaatsing van 1,4.00,000 gulden aandeelen en fî,OOO,UOO 

gulden .j pUt. obligatiën op zieh namt>n, rlit niet voor niets 

hebben gedaan. 
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De tijdelijke aanwezigheid van den EdelO'e. h·eugen Heer 

taat ·- eeretaris telde mij in de gelegenheid om aan Z.E.Ge tr. 

volledige inzaae van onze boeken te geven, ten bewijze dat geen 

penny op geheimzinnige of twüfelachtige wijze wa · uitge-

geven. 

De Regeering kende trouwen.· reed in 1 ï tle voorwaar

den, waarop de Bankier bereid waren het geld te ver::;chafl'en, 

en hechtte daaraan hare goedkeuring. omdat zij oYertuigd 

wa ·, dat toen geen goedkooper geld kon worden verkregen. 

Als wEdelge trenge zooals ik hoop :Nederland 

weldra met een bezoek zal vereeren, dan liO't ook voor U 

onze aeheele financieele admini ·tratie open, en dan zal U 

blijken dat hetaeen U noemt de financieele l'lavernij niet 

gevaarlijk i , en dat ten onrecht door U beweerd is, dat 

de Regeering geen macht of bescherming tegen die vcrmeende 

afhankelijkheid heeft. 

V olgcns Art. 3 der Concessie oefene11 de Hegeering -

Cmmnis ·aris ·en onbeperkte contr<ile en toezicht uit op alle 

zaken en handelingen van de Maatschappij, en kunnen zij 

daartoe de boeken nazien en !le ka verifieeren, terwijl 

hovendi n de jaarl!jksch rekening (Art. 3:3) in overleg met, 

dat wil z 'O'gen onder ffOedkeuring van, clen l~eaeering::;

Conuni '.'ari.· wordt OJ>gemaakt. 

Na tlez beschouwing n wil ik punt voor punt dr <reop

penle bezwaren behandelen, maar vooraf mün n•rtrouwen 

uit pr ken dat waar cl' bezwaren alleen de Conces. ie gelden 

f'll niet elf' Holland r · (de ... T edcrlanclsche Zuid-.\frikaansche 

, 'poorweg- laat ·chappij) en ook niet eh• Delagoahaai-l!jn, de 

grondblag aanwezig i · voor vrienclschappel!jke . amenwerking. 



1°. de liiii!Je tijrl wrJr hd makf' ll en coftooien wn het 

werk. 

Die grief zou gegrond wezen al~ de Maatschappij zich op 

die bepaling beriep om geen spoed te maken of indien zij 

toonde, tengevolge dier bepalina, met weinig energie het 

werk aan te vatten. 

Het tegencleel van beiden is waar. 

De Maatschappij heeft het grootste belang om in den 

kort t mogelijken tijd den geheelen spoorweg tot Pretoria 

- ja, zoo zij daartoe concessie had tot de V aalrivier -

te bouwen, omdat hare inkomsten des te spoediger en over

vloediger zullen komen ten bate der aandeelhouders. 

Spoed is haar leus, zoo goed al~ die van de burger~ der 

Republiek, en wat zij onder dat woord verstaat heeft zij 

kunnen toonen op den \Vitwater::;rand, waar zij den tram

weg ver binnen den bepaalden tijd heeft gebouwd, niet

tegen::>taande de bezwaren bij het vervoer der materialen 

per ossenwagen ondervonden en waar zij ook de verlenging 

tot Krugersdorp in nagenoeg de helft van den toegestanen 

tijd zal gereed hebben. 

Toen de concessie gemaakt werd: was omtrent het terrein 

niet · hekend en wi::>t men niet hoe het zou gaan met de 

financiën van de Republiek ; daarom moesten toen lange 

termijnen genoemd worden om geen gevaar te loopen, dat 

de strafbepaling op niet tij(lig gereedkomen zou kunnen 

worden toegepast. V oor hen die de aandealen der Maat

schappij nu koopen tegen 124 pCt., is het van overwegend 

belang te weten: rlat er weinig of geen gevaar IS voor 

naastina tegen 90 of 100 pCt. 



2•. ltrd niPt msf.~telll'lt Wil den ko.~tprij.· per mijl. 

Het blijkt mij niet uit de toelichting. welk nut UEdelGestr. 

in het noemen van den kostprijs ziet. Als de Maatschappij 

bouwde voor de Regeel'Îng, flan zou ik het begrijpen, want 

dan kon zij er belang hij hebben zoo duur mocrelijk te bouwen 

om er des te meer aan te verdienen, maar zij bouwt voor zich 

zelf en, hoe duurder zij bouwt des te minder worden hare 

winsten. 

Als ik een zeker huis bouw, dat een bepaalden huurprijs 

moet opbrengen, dan zal ik toch niet opzettelijk meer geld 

er voor uitgeven dan noorug is, ook niet wanneer een ander 

mij beloofd heeft de rente te waarborgen, die ik van het 

opgenomen geld heb te vergoeden, daar, hoe meer rente ik 

moet betalen hoe minder er van de huur overblijft. De Maat

schappij hoopt, behalve de gewaarborgde rente, nog wat 

meer te verdienen en moet dus zuinig zijn. 

Al er een ko tpriis was of werd vastgesteld, zou deze 

zeker veel hooger z1in dan het nu in de concessie genoemde 

bedrag van 15 millioen gulden (& 1.250.000), omdat de 

spoorweg zeker niet voor dat bedrag kan gebouwd worden. 

Wanneer dat hoogere bedrag nog niet voldoemie zou zijn 

gebleken, 1lan zou het toch later wedec moeten worden 

verhoogd. 

Bij de RancHram is een kostprijs bepaald, maar teven · 

gezegd dat de Maatschappij dien prij mag overschrijden, als 

dit - volgeus het oordeel der Regeering - voor richtige 

uitvoering noodig is n in de oude conces. ie is bepaald, dat zij 

de som van ~ 1.250.000 mag verhoogen met zoodanig bedrag 

als in overleg met de Regeering zal blijken noodig te zijn. 
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Is nu de bepaling 111 de conce ·:;ie slechter dan die van 

den Randtram ? 

Bovendien was het in 1885 en is het nog onmogelijk bij 

benadering een kostprijs per mijl op te geven. 

Uwedelgestrenge noemt 1- 8000 en ik hoop en vertrouw 

dat dit cijfer niet zal worden overschreden, maar eene 

eenigszins jui ·te begrooting is slechts te maken na volledige 

opname en dan nog slechts als men aanneemt dat de prijzen 

onveranderd blijven. 

Wat zijn de arbeidsloorren thans in vergelijking met 1 85, 

wat zullen zij over een viertal jaren zijn? 

Zou Uwedelgestrenge daaromtrent eenigen waarborg kun

nen geven? 

Nog een voorbeeld. Wij be:;telden onze rails in 1887; 

badden wij tot nu gewacht, dan zouden W1J nagenoeg het 

dubbele hebben moeten betalen. 

De beste waarborg dien de Republiek heeft is het belang 

der Maatschappij, dat samengaat met dat der Hepubliek, de 

eerlijkheid van de Directie en de onbeperkte contróle der 

Regeeringscommissarissen. 

3•. rle hooge 1·erttekoers op het kapitaal. 

Dat bezwaar beaam ik geheel. Een lagere koers zou 

vom·deeliger en nu zeker te bedingen zijn, maar in het begin 

van 1885 waren de 5 pCt. obligatiën der Republiek 80 pCt. 

waard en in Augustus van dat jaar, toen het lasterlijk ge

rucht verspreid werd dat de Republiek niet in staat was hare 

geldelijke verplichtingen na te komen, daalden zij tot 60 pCt., 

terwijl ze nu 105 pCt. staan. 

6 pCt. was toen niet hoog en de Concessionarissen kunnen 
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er van meê:>preken hoe Zl) overal het hoofd stootten, omdat 

aan de rentegarantie van de Republiek toen zoo weinig waarde 

werd gehecht. 

Nu is dat veranderd en daarvan pronteert in de eerste 

plaats de Republiek, die nu slechts ruim 4 pCt op de laat te 

obligatiën der Maatschappij heeft behoeven te waarborgen. 

De feitelijke toestand is, dat - behalve voor de aandee

len ~ de Republiek niet meer waarborgt dan de rente 

waarvoor het mogelijk i· geld te krijgen. 

De in de concessie genoemde :t:es percent is feitelijk slecht 

een owxi mum . 

.J•. hPf geren tuil crijP teug1'ls aan dP co,ttes1iie en onrol

doelldl' contrûle Wil de Rl'f!PerÎii.<J orer den boute en het be8tuur 

1'1111 den spoor1cey. 

Ik toonde reeds aan dat dit be:t:waar onjui ·t is daar de 

Heg •ering onbPJK'I'kfl' contróle uitoefent op alle handelingen 

van de Maatschappij, terwijl bovendien noO' eens het recht 

om toeûcht op de uitvoering der werken en de exploitatie 

te doen houden uitdrukkelijk in Art. 11 aan de Regeering 

is toegekend. 

Met "vrije teugels.. becloelt Edel Gestrenge vermoedelijk 

, tariefvrijheid''. 

Dat is ontegenzeglijk een zeer groot vertrouwen, want 

te hooge tarieven kunnen de geheele ontwikkeling van de 

Republiek teO'enhouden. Bt'J>aling dat de .Maatschappij niet 

hoven c•en :t:eker te bepalen maximum zou mogen gaan ware 

VC<'l betel', 

Ve )1aabchappij heeft geen r ·rlen gegeven om te vreezen 

dat mü;bruik van het vertrouwen zou worden gemaakt, wel-
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licht ware echtr,r door latere onderhandelingen aan de be

zwaren tegemoet te komen zonder de vrijheid van beweging 

der Maatschappij te zeer te belemmeren. 

5°. de onbestaanbarP bepalinge11, die er gemaa!.·t zijn bij 

ltet orenzemen van den spoonreg indien de Regeering het zou 

teilfen of moet aannemen. 

Bij gebreke van eenige toelichting en werkelijk niet kun

nende beselfen welke bepalingen "onbestaanbaar" Zljn te 

achten, kan ik op dit punt geen opheldering geven. 

Mij dacht dat het recht en de wijze van naasting zeer 

duidelijk omschreven en de voorwaarden zeer in het belang 

der Republiek waren. 

Als toch de Republiek op het tijdstip der naasting geld 

kan leenen tegen 4 pUt. dan wint zij bij de naasting 1 pCt. , 

want voor de naasting is gerekend op eene rente van;) pCt. 

6°. de bepaling omtre11t onze incol'rrechtell ti'WtiTWI 1/1' 

conce~;siehourlers 1/5 pl'rc:ent zullen trekken . 

Ik geloof dat UwelEdelgestrenge op dit punt de zaak 

niet volkomen juist voorstelt en vergeten is, wat reeels in 

188-l in den Achtbaren Volksraad over dat punt gezegd i::;. 

Toen heeft ZHEd. de taatspresident verkla<ml, dat hij 

nimmer de concessie zou hebben onderteekend, als daardoor 

afstand werd gedaan van een gedeelte der inkomsten van 

de Republiek. 

ZHEd. betoogde toen dat, èn door vermeerdering van 

invoer èn door scherper toezicht op het smokkelen, die 

15 pCt. ruimschoots werden opgewogen. 

Ik ben het daarmede geheel eens en durf wel voorspellen 

dat, als de spoorweg in exploitatie komt, de inkomsten van 



<l~>n Htaat uit dP im·octTP ·hten niPt :wllen clalen. Bo,·enclien 

vE-rgeet U, <lat niet in de conce:-;sie staat dat de 1faabschappjj 

IG pCt. der invoerrechten zal trekken, maar dat de Repu

bliek .) pCt. der overwin 'ten van de .Maatschappij zal genieten. 

Zoolang de Regeering van de gewaarborgde rente bjj moet 

passen, omdat de exploitatie geen of niet genoeg winst 

oplevert, komen de invoerrechten geheel ten bate der Repu

bliek, want dan wordt daarmede de rente afbetaald, die 

anders de Regeerincr zou moeten betalen. 

Is er overwin ·t dan kan :) pCt. daarvan wel meer zyn 

dan 1le afgestane invoerrechten, indien althans cle exploitatie 

beantwoordt aan <le verwachtiugen, welke men vrij algemeen 

van het <lrukke vervoer over dien kort ten en goedkoopsten 

weg naar de croudvelden koetert. 

M n behoeft nog niet overdreven optimi tisth te zjjn om 

zich te kunnen voor:;tellen, dat er een tijd. tip zal komen 

waarop !le L{epubliek groote win ·ten uit de conces ·ie trekt. 

7•. rle 11utrht 1'1111 de t'Oill'r.~.~iowo·issen 0111 obli[Jafielei'IIÏII

f!ell f,, sluifPil lrrwrdoor groot yeldrerlit's roor ons of te onzen 

laste z11/ gelegd u·ordl'il. 

He •ds hlj de beantwoording van het ;lcl.e bezwaar wees 

ik Pl' op dat tot nU tOt' :teeds gt•tracht is Olll de laagste 

rente Pn <le hoogste koers te hertingen en er bestaat geenc> 

aanleiding om t vreezen dat zulks later zal verkeeren; 

maar als in latere tij<len onvt•rhoopt de )faat ·clmppjj zou 

trachtt•n mi ·hruik Yan haar macht te maken, clan liO't in d1' 

vereü;chte waanurrking der . ·tukken door tlen Regeerin(rs

comnuss:tns een waarborg clat zoodanig mi. hruik niet te 

\TC 'Z<'Il ls. 
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8•. rlnt ll'ij in rrrhts.fJf din.f!r·n roor de rfrhtbcmk !'(lil Am

sterdam, i 11 Holt a 1id modf'll tnwht st ruw. 

Waar heeft wEelel Ge. trenge nie bepaling gelezen? Zlj 

staat niet in de concessie, die bepaalt dat alle geschillen in 

hPl lwog.~te rf:sort door drie arbiters worden beslist. Nimmer 

zal rlus een rechh;geding kunnen voorkomen en nog veel 

minder terechtstaan te Am ·terdam. 

De rechtbank te Amsterdam is in Art. 40 der concessie 

·le ht · aangewezen ter benoeming van de arbiters, wanne r 

cle heide partijen het niet eens kunnen worden over d 

keuze en wanneer het eene nirt plaatselijke aangelegenheid 

geldt. 

Is daarentegen het ge ·chil ontstaan over eene aangelegen

heid in de Republiek, dan worden de arbiters - en terecht 

- door het Hooggerechtshof te Pretoria benoemd. 

En nu het laat.·te punt. 

9". het monopoliP rerlN-nrl f((llt !lP rOIIf'fssionari.~.W'II, dat 

PPrd allf' ·rerdere 8fOOIIII'PI'tor•r 111 rlf RPpubl iPk tillil h 1111 

,qelaten moet lforden. 

Het recht voor voorkeur Is ongetwijfeld een hinderljjk 

recht, omrlat het de vrjje beweging der Regeering clikwjjh; 

belemmert en haar blootstelt aan venviiten. 

Voor de Maat chappjj heeft dit recht het groote nut, 

clat niet anderen de rjjpe vruchten r.ullen plukken van het

aeen zu als haanbreekster met groote moeite n kracht. in

.·panning heeft ge ebapen en dat vooral niet 1lie anderen 

door concmrentie haar ljjn zoud n kunnen dooden. 

\Varen deze hei1le voorcleele11 op andere wjjr.f' aan <lc Maat

:-;chappjj te vPrzekercn, 1l:m wu r.jj vPrmoedrljjk niet onwillig 
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