DE SPOORWEG KWESTIE EEN WEINIG TOEGtLfCHT
DOOR

THOS. BURGERS.
LANDGENOOTEN EN MEDEBURGERs,- Daar het mij wegens
mijne ongesteldheid niet vergund is, de verschillende distrikten
van ons land te bezoeken en de burgers te ontmoeten, en ik dus
niet de gelegenheid heb, met u persoonlijk te spreken over do
belangen va.n land en volk, neem ik het eenige middel dat mii
overblijft te baat om u mijne inzigten mede te deelen omtrent
het Spoorwegpla.n, dat door den Ed. Achtbaren Volksraad is aangenomen. Ik doe dit om twee voorname redenen. Vooreerst,
omdat ik weet dat zulk een groote onderneming aan de meesten
uwer geheel onbekend is, en gij dus niet Vet'Wacht kunt worden,
die onderneming geheel goed te keuren, zonder dat gij er eenigzins mede bekend gemaakt wordt. En ten tweede, omdat ik ten
volle overtuigd ben, dat een Spoorweg naar de naaste en besto
zeehaven, voor ons onmisbaar is, en land en volk groot nadeel zullen
lijden indien er niet tijdig een aanva.ng wordt gemaakt met dat
werk. Ik heb geen begeerte om het volk iets op te dringen
tegen zijn zin. Inte~endeel, wenschik zooveel mogelijk den zin
des volks te doen. En daar ik zeker ben dat het volk eenparig
het Spoorwegplan zal goedkeuren, indien de zaak slechts duidelijk gemaakt en an.n de burgerij voorgesteld wordt, zoo neem ik
met vrijmoedigheid de pen oP. om in dit kleine geschrift zoo eenvouu;g en duidelijk mogeliJk de zaak aan u voor te stellen.
Leest en overweegt onpartijdig en billijk over de zàak, zooals ik
die zal voorstellen.
Ten einde de zaak regt en billijk te kunnen beoordeelan is
l1et noodig, dat wij eerst spreken over het pln.n zelf en de moeijelijkheden en kosten, daaraan verbonden, en dan letten op de voordealen da:traan verbonden.
Ik weet het en beken het gaarne, dat er veel moeite en
kosten verbonden zijn aan het maken van een Spoorweg ; maar
wat heeft de mensch zonder moeite en kosten ? Is niet elk goed
werk een moeijetijk werk en gaat niet ell"e groote onderneming
gepaard met kosten 7 Hebben niet onze voorvaderen zich met
groote moeite en kosten in Zuid-Afrika gevestigd, en hadden niet
onze voorgangers, de grondloggers van deze Rupubliek, zich
groote moeijelijkheden en verliezen moeten getroosten? W'à.ar
zou onze vrijheid, waar zon onze Republiek van daag geweest zijn,
indien zij tegen de bezwaren opzagen, die zich aan hen voordeden,
indien zij hadd.en gezegd : '' het aanleggen van ecne vrije Ropubliek gaat met te veel moeite en kosten gepaard?" Neen, ~ij
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hebban niets ontzien en het gevolg was élat zij hun werk, zoo
moedig begonnen, met goed gevolg bekroond zagen. Wolnu,
hoe groot de onderneming van een Spoorweg ook zijn moge, zij
is lang niet zoo groot als die welke onze voorgangers zoo glansrijk ten einde hebben gebragt, namelijk, de stichting der Z. A.
Republiek.
Het plan door de Regering, in overleg met de V olksraadscommissie, aan den Raad voorgelegd, is kortelijk dit: Er zal een
Spoorweg van twee voet zes duim breedte gelegd worden van
Delagoabaai tot aan den voet van den Drakensberg, een afstand
van niet meer dan 120 mijlen, dus van de· baai tot aan het gezonde en veilige deel dos lands. Bij het einde van den Spoorweg
(het 'rerminus genaamd) worden al de ingevoerde goederen afgeleverd en de inkomende regten daarop betaald. Daar wordon
ook alle producten van uitvoer, zoo als wol, huiden, enz., opgenomen en naar de zeehaven vervoerd.
De kosten voor dien spoorweg met toebobooren gemaakt, wordon
berekend op lliterst twee duizend pond per mijl. Dit vordert in
geheel de som van twee honderd en veertig duizend pond sterling.
Hierbij wordt nog gerekend voor opmeten van de spoorweg-lijn
en andere onvoorziene uitgaven, tien duizend pond. Het goheelo
bedrag benoodigd zal dus niet meer zijn dan twee honderd on
vijftig duizend pond. De rente van die som, tegen 6 percent per
jaar get'Dkend, zal vijftien duizend pond per jaar bedragen. En o.ls
wij goede securiteit geven, hetgeen wij wel in staat zijn te doen,
dan zal het geld wel tegen die rente te krijgen zijn.
Nu is de vraag, zal do spoorweg niet veel meer kosten? Ik antwoord : bepaald neen. En mijne gronden daarvoor zijn mijne bekendheid met don prijs vn,n smalle spoorwegen. Maar ik wil mij
niet daarop beroepen en zal de getuigenis voorleggen van con
man, die allezins vertrouwbaar is en die reeds in Zuid-Afrika 90
mijlen van den smalion spoorweg zelf heeft g>3legd. Hij is dus
een man van ondervinding en zijne verklaring heeft meer waarde
dan die van duizend anderen, die met de zaak niet bekend ztj•1 en
nog minder van eigene ervaring kunnen spreken. Ik bedoel den
heer Riohard T. Hall, Ingenieur, die don spoorweg in Namaqualand heeft gelegd voor de Kaapscho Kopermijn Maatschappij.
Hij schrijft mij hot volgende : " Do kosten voor het maken vtm
den spoorweg vcrschillen naar de geaardheid van het land. De
eerste 4G mijlen werden gemaakt voor .e54,000 (vier en vijftig
duizend pond, dat is, :Bl,174 per mijl) ; de volgende 19 mijlen
&:38,000, dat is, &2,000 per mijl; de laatste 10 mijlen voor
f.22,000, dat is, &2,200 per mijl. Voor 75 mijlen te zamcn
xll2,000 in workende orde, dat is gemiddeld .fl,500 per mijl."
De heer Halllaat hierop volgen, dat het materiaal vroeger. wat
goedkoeper was on dat hetzelfde werk, indien nu gemaakt,
wat meer kosten zou. Maar hij voegt er ook bij, dat hij alles uit
Engebud moE.:.::t iuv reu. Neemt ll1en uu iu aanmerking, dut de

3
sleepets (de dwarsbalken, die dwars in den grond gelegd wordon
on waarop het ijzeren spoor wordt vast genageld) een groot doel
van de kosten van een spoorweg uitmaken en dat wij niet noodig
zullen hebben die sleepers in te voeren, daar zij langs den spoorweg in overvloed en zeer goed gevonden kunnen worden, dan zal,
volgens eene billijke berekening, de vermeerdering in den prijs van
het ijzer, meer dan vcrgoed worden door de vermindering in den
prijs van de sleepers. En ik zie volstrektgeene reden om te twijfelen,
of onze spoorweg kan voor denzelfden prijs gemaakt worden als die
van Namaqualand.
Eene andere zaak die in billijkheid overwogen moet worden, is
de vraag : of de geaardheid van het lan.d waarover onze spoorweg
moet loopen, niet moeijetijker is dan die van:Namaqualand. Indien
dit het geval ware, dan zou onze spoorweg meer kosten dan die
andere, dat is, meer dan !1,500 per miJL Ik heb Namaqualand zelf niet gezitm, maar volgens ingewonnen informatie, durf
ik zeggen dat, over het geheel genomen, het land van den voet
van Drakeusberg naar Delagoabaai niet zoo moeijolijk is als het
andere. Do heer Hall zegt in zijn bl'ief : " De lengte van den
spoorweg thans gereed is 75 mijlen. Acht en veertig mijlen
daarvan gaatovereen lossenzanurigen eneenigzins gelijken bodem,
loopende van de baai tot aan den voet van den borg. Zeven
en oen halve mijl loopt tegen den berg op, met een steilte van
1,400 voet op dien afstand en over eon moeijolijk gedeelte van
land voor 't maken van een Spoorweg; in het overige gedeelte,
over zeer zwaar en hobbelachtig veld." Uieruit blijkt, da.t, het
veld, waarover de Namaqualandsche Spoorweg loopt, mooijolijker
is dan de weg naar Delagoabaai van oruder den Dmkonsherg zijn
zou. · Ik wil echter aannemen dat zij zoowat gelijk.;;taan, en in
da.t geval zou onze Spoorweg ons gemiddeld !1,500 por mijl
kosten, dat Ïf>, voor 120 mijlen .-E-180,000 (honderd on tachtig
duizAnd pond) ; dus t70,000 minJor d:.1.n do llcrokoning door de
Regering n.angonomen.
Nu is nog <lo vraag of bij J.e opgaaf van den heer Hall gevoegd
zijn do kosten voor do wag-ens en locomotieven, of stoommachines.
Hierop kan ik niet bcpn.ald antwoorden. Eehtor komt het mij
voor, dat alles daJ.tondor begrepen is ; want <le hoor Hall spreekt
van 1ocrkenrle orrle. Doch gesteld eens dit is niet hot geval on
dat wij nog .t30,000 voor wagens, onz., moeten rekenen, dan zou
onze gehecle Spoorweg niet meer kosten dan E210,000, waarvan
de rente niet meer zou zijn dan &12,600. Wat de goheele Staat
dus jaarlijks zou moeten betalen voor J.o kosten van den Spoorweg, zou niet meer zijn dan één pond sterling per man. Uier zal
men nu welligt de aanmerking kunnen maken dat dit alles nu
wol juist is, maar de vraag blijft: zal zulk een goedkoop Spoorweg
beantwoorden? Ik antwoord: ten Rtelligste ja. En mijne redenen daarvoor zijn niet alleen infmmaticn <hw.romtront. uit 8nt·optt
ontvangen, maar do getuigenis van denzelfdon heer R. Hall. In
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zijn brief zegt hij vorelor het volgende : '' Met betrekking tot
dezen Spoorweg zelf en deszelfs geschiktheid voor oenig vervoer
van goederen, kan ik slechts verwijzen naar de berigten, roods
daaromtrent door deskundigen in de dagbladen gepubliceerd.
En ik zou wenschon eenig persoon, daartoe geauthoriscerd, persoonlijk den Spoorweg te laten beproeven." De heer Hall is
bepaald van gevoelen, dat zulk een smalle Spoorweg niet alleen
veel goedkoeper kan gemaakt en bewerkt worden, maar dat
dezelve allezins geschikt is voor eenig vervoer. En zijne ondervinding hieromtrent komt geheel overeen met die van ingenieurs
in Europa, die daar het smalle spoor hebben beproefd. Uit een
bcrigt van den bes~ierder der Kopermijn Maatschappij blijkt het
dat gczcgclc maatoohappij; na de zaak beproefd te hebben, volstrekt geen berouw heeft van de kosten die zij daarvoor hebben
gemaakt. Voor hen brengt de Spoorweg niet alleon genoeg op
om do kosten van rente, reparatie, enz., te vergoeden, maar zelfs
de kosten van 't werken van de lijn. De groote voordoelen
welke de Spoorweg voor dezen Staat zal afwerpen, zooals ik zoo
aanstonds zal aautoonen, hebben zij niet, en toch betaalt do
Spoorweg <la~r goed.
Eer ik nu overga om de vool.·deelen van den Spoorweg te overwegen, moet ik hier opmerken dat de kosten voor het werken
van den Spoorweg en de reparatien dq..artoe benoodigd, ruimschoots vergoed zullen worden door de opbrengst van don Spoorweg zelf. Ik geloof zelfs dat die opbrengst moer zal zijn dan do
kosten vrun 't workon en repareren van den weg. Maar ik zal
daarop niet eens rekenen. Ik wensch aan den zekeren kant te
blijven.

II.
Wat zijn nu de voordelen van den Spoorweg en in welk opzigt
zal hot la.nd er bij profiteren ? Ten einde deze vraag gu u te
beantwoorden, moet ik onderzoeken welke nadeelcn het land
zoowol als <lo Staatskas thans lijdt, onder de omstandigheden en
in do afhankelijke positie waarin w:ij verkeereu. Ik zal niet gowagen van oenige engerioven van politieken aard, die w:ij ons
moeten getroosten. Een ied-er weet hoe dikwijls er reeds redenon
van klagten waren over hot stuiten van het vervoor van kruid on
ammunitie uit de naburige kolonien. Ongetwijfeld haddon de
bestuurders dier kolonien er hunne goede redenon voor, maar dit
neemt niet weg dat dit dikw:ijls groot ongerief aan ouzo kooplieden on burgers hoeft veroorzaakt. Ik wil ook niet spreken.
van den ongelukkigen toestand van een land of volk, dat slechts
ééne kans heeft om mot het buitenland handel te drijven. Dio
slechts een weinig nadenkt, zal moeten toestemmen da,t zulk con
volk niet met regt, kan spreken van zijne vrijheid. Waar geen
mededinger is kan men zondor vrees den handel bedwingen, on
waar maar 66nkoopor op de markt is; kan hij zijn eigen prijs m:J.kon.

vVolko zijn clan do nadeelon welke ln.nd en volk lijd n onder beomst::mdighodon ? In clo eerste plants noem ik het vcrlies
van de enorme sommen, jaarlijks door ons betaald voor invoerregten
in do koloniale havens. Volgens vrij naauwkourige berekening
betaalt de Hepubliek jao.rlijks tachtig duizend pond (.B80,000) aan
Natais Gouvornementskas, en ik geloof dat voor de goederen
herwaarts ingevoerd door andere koloniale havens nog ruim twintig duizend pond sterling (.:E20.000) wordt betaald. Dit maakt
con bedrag uit van ruim honderd duizend pond (:f.lOO,OOO) dat
wij jaarlijks aan vreemde Gouvernementen moeton betalen. Dit is
tweemaal zooveel als wij aan onze Staatskas botalen. Terwijl dus
vreemde Staton van ons honderd duizend pond sterling ieder jaar
ontvangen, krijgt onze Staatskas slechts vijftig duizend pond. Ik
geloof dat deze berekoning juist is, maar ton einde volkomen zeker
te zijn, wil ik de helft slechts nomen on zeggen dat wij vijftig duizend pond (.f50,000) ieder jaar an.n vreemde Gouvernementen fLls
belasting betalen. Dus evenveel als aan onze eigene regering.
Hot land, do Staatskas verlie t dus ieder jaar vijftig duizend
pond sterling. Voorwaar een ontzettend verlies. En wat de
zaak nog erger maakt is het feit, dat dat gold jaarlijks uit hot
land nitga:1t.
Het v®ordeel van den Spoorweg zal dus in de eerste plaats dit
zijn, dat minstens vijftig duizend pond jaarlijks aan het publick
van dezen Staat zal bespaard worden. Hierop zal wolligt deze of:
gene de aanmerking kunnen maken, dat \vij ook aan de haven
van Delagoabaai invoerregten zulion moeten betalen. Indien dit
waar is, dan zoudon wij in elk geval daar mot ruim de helft van
die som er afkomen, omdat de invoerregten daar veel lager zijn
dan in Natalen elders. En men vorlieze toch niet uit het oog,.
dat hot gehcclc spoorwegplan van de vcronderstelling uitgaat, dat
wij daar slechts do landingsko~tcn van goedereu zullen te botalen
hebben en niet oenige invuerrL'gtcn. Eu deze vcronderstelling i~
geenszins ongegrond. rrot nog toe hebben wij vrijen doorvoer van
goederen gehad en volgens zekere berigten uit Portugal ontvangen zal de Regering van zijne Maje~toit den Koning van Portugal
niet ongenegen zijn om con handeh;traktaat in dien geest met
deze Republiek te sluiten. In elk geval, ûj zou ons don doorvoer
van goedoren veel goedkoeper kunnen en willen toestaan dan
Natal zulks doen kan. Doch alnmncn wij nu het ergste aan en
veronderstellen wij dat Portugal ons niet gunstiger wil zijn, wel
nu, dan weten wij het en wij hebben de tevredenheid dat wij onzen
pligt hebbon gedaan. Ik horhaal ochtor mijne vaste overtuiging,
dat Portugal ons tegen veel lagoren prijs den doorvoer van goederen zal toestaan dan N atal. ]!}u voor die overtuiging heb ik een
bewijs in de billijke behandeling, welke wij tot hiertoe van do
Portugosche Regering hebben ondervonden.
Een nog grooter voordcel zullen wij erlangen van de vermijding der ontzettende verlie:;on, die wij lijden in trc1.--vec.
meen
~>Laando

r""
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niet te hoog to rokenen wannoor ik zog, dat wij jaarlijks voor het
vcrlies van ossen moeten betalen minstons vijftig duizend pond
sterling. Ik weet dat één koopman bier op Pretoria slechts met
één rid naar Natal over de honderd trekossen heeft verloren.
Dit is minstens &1000. Men antwoorde nu niet, dat de kooplieden
daarvoor te betalen hebben. Neen, indien zij dat verlies moesten
lijden, zouden zij spoedig hunne winkels moeten sluiten. Wat is
dus werkeli:jk het geval ? Zij laten ons er voor betalen. Op
iedere ho:r:.derd pond van goederen door ons gPkocht laten zij ons
minstens een pond sterling meer betalen. Waar dus in een huisgez.in drie of vier honderd pond aan koffij, suiker, enz., wordt
gebruikt, betaalt men drie of vier pond sterling meer dan noodig
is. Neemt men nu hierbij in acht wat ik reeds heb aangetoond,
namelijk, dat de Spoorweg ons jaarlijks niet meer kosten zal dan
6ón pond sterling per man, dan besparen wij reeds die som op
de eerste honderd ponden gewigt van goederen door ons gekocht.
Indien elk huisgezin nu jaarlijks niet meer goederen koopt dan
500 pond gewigt, dan bespaart elkeen &4 per jaar, na aftrek van
do Spoorwegbelasting. Doch er zijn nog meer voordoelen aan
deze zaak verbonden. Men denke slechts aan het tijdverzü·~m,
veroorzaakt door zulk een lange reis naar de haven van Natal on
aa.n do rente van het kapitaal dat in de goederen stookt, die somtijds twee maandon op weg zijn van Natal. Hier komt 'nog bij
de vermeerderde slijting van wagens, de schade aan vrachten
en de hoogere prijs van werkvolk op zulk een lange reis. Emdclijk noem ik bier nog het feit, dn.t die vijf of zes duizend osseu,
die nu jaarlijks langs den weg naar Natal omkomen, voor het land
behouden konden zijn, on indien naar het buitenland verkocht,
eon aanmerkelijke inkomst voor het volk dezer Republiek zouden
zijn. Doch laat dit doorgaan als reeels begrepen onder de bovengenoemde &om. vVij krijgen dan als resultaat van ons onderzoek
de volgende sommen voor het Lnd hc~pa.<trd: Eerstens vijftig dnizcnd pond (f::JO,OOO) sterling op de inkomende rcgten, vcrvolgc1
ruim zoo veul aan verminuvdng vtm transpor kosten ; dus
tezamen honderd dnizcnd pond (.UVO,OUO) ·terhng. Heken nu
hier naast do jaarlijkscha kosten vaa den SpoorwPg, en plaatst
men die op dubbel zoovoel als do berekoning i~, namelijk :
vijf-en-twintig duizend twee honderd pond (&25,200), iu plaats
van twaalf duizend zes honderd, dan zou het bnd jaarlijks
vier-en-zeventig duizend acht honderd
pond
(.f.7i,OOO)
sterling uls voordeel trokken door middel van den Spoorweg.
Deze som zou in drie jaren voldoende zijn om het gehecle kapitaal voor den Spoorweg benoodigd af te betalen.
Men ziet dus dat, hoewel ik overal binnen Je grenzen met mijne
berekoning ben gebleven, het land groot voordeel zou erlangen,
jndien een Spoorweg werd gemaakt. Bovendien i~ mijne brrckekening gegrond op den tegcnw0ordigen staat van zaken. Binnen
oenige j~tren zou het versçhil nog gNote"· zijn. In phtüs dus dat
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1j te arm zijn om een Spoorweg to hebben, 2i3n wij zoo rijk dat
wij jaarlijks ncodelcos minst-ons t50,000 aan vreemde koloniC'n bC'talen cu daarbij nog eon vijf of ze:; duizend ossen ten oitor hr •ngpn.
Maar laten wij de zaak nu van ecne andere zijde beschouwen.
liet lijdt geen twijfel of do geheolo handel naar hot binnenland
ton noorden van ons zou door dezen Staat gaan, zoodra do Spoorweg in werking is en alle invoerregten zullen in onze staatskas
komen. Tevens zal oon groot gedeelte van don handel van don
0. Vrijstaat hier doorkomen Qn zou onze staatskas een groot deel
der invom.:regten ontvang.en die onze Zuster Republiek thans nan
Een ieder die kennis
Natal en de Kaapkolonie betaalt.
van zaken heeft weet dat de inlandsoho handel roods enorm
groot is en bij don dag grooter wordt.
Inderdaad
is er geen grens aan dien handel, on do voordcelen door
dozen Staat getrokken uit don inlandsehen handel zouden alleen
voldoende zijn om de kosten van den Spoorweg te bestrijken.
Bovendien zullen onze bona fide handelshuizon behoorlijk beschermd kunnon worden tegen do volo handelaars, die jaarlijks
honderden vrachten goederen invoeren, waarvoor zij geen cent
invoerregten betalen, on die onze regering niet bij magte is to
weren, omdat onze grenzen niet dan met groote kosten goed bewaakt kunnen worden. V oor onze regering ook zou hot veel
gemakkelijker zijn, alle smokkelen te voorkomen en veel zou gewonnen worden door onze douanen of tol op ééno plaat:; te hebben.
Alle ongeregeldheden in de invordering van invoerrogten zullen
vormeden worden en onze wetgevers zouden altijd een juist ovorzigt kunnen krijgen van do fin. ntiën des lamls. Zoo als het nu
gaat zijn wij altijd in hot duistme on niernaud kan met juistheid
bepalen, in hocverre het land vooruit of achteruit gaat. Nog eone
belangrijke zaak wensch ik aan te roeren, en die is, de verontrustende daadzaak dat de finantiën van do Regering onder do
tegenwoordige omstandigheden, niet gelijken tred kunnen houden
met don vooruit-gang van hot land on do vcrmoerdorde behoeften.
Zonder dat wij beter voorzorg maken om golden van invoerregton voor do Staatskas te vor~rijgen, heeft onze Regering niet do
gegevens om in de toenememlo bchoeften des lands te voorzien.
Onze plaatsbelasting is bepm·kt, ja, zeer beperkt, en zoo zijn al
onze belastingen, en moeten wij langer van do genade van anderen
afhangen, dau bchooft men !:,>"Ceu profeet te zijn om to voorzien
waarop de Staat uitlocpen moet. Do tlouwwn of inkomende regten zijn, om het zoo te zeggen, de oenige rijke bron waarop do
finantiën onzer Regering kunnen rekenen, en die bron vloeit daar
thans niet voor ons, maar voor anderen.
Zietdaar "oenige redenen die mij bewogen hebben, zoowel den
Volksraad als de Regering er toe te bewegen om eene leening to
sluiten on een Dpoorweg te maken voor eigene rekening. Na de
z:.tak rijpelijk over ;vegen te hebbon en ouk de ondervinding Yan
o.nderc landen gt?1•av.dpl·egd te hebben, hen ik tot de vaste over-
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tniging gekomen, dn.t het voel boter i~ zelf een Spoorweg voor
eigene rekening te m:tken, dan om met e<mc compagnie t.o doen
te hebben, die eindolooze verwarring on twistgcclingen kan vm·oorzaken. Wij hobben ook al wat ondervinding van huitonlandscho compaguion.
Nu kan cr'bozwaar gomn.a.kt worden togen hot plan om moteen
oeno leening te sluiten. Dit ligt echter niet in het plan. Do
zan.k is deze :-Eerst zal een handelstraktaat met Portugal gcsloten worden, on gaat dit door, dan wordt do lcening gosloten en
wordon voorloopige overeenkomsten met fabriekanten gemaakt
voor het maken van den Spoorweg en naar mate dit werk vordert,
wordt het geld langzamerhand getrokken, zoo dat de rente der
loening niet aanvangt vóór het werk ook wordt bGgonnen.
Dat Portugal welligt aan anderen reeds oeno concessie zou hebben verleend en dus met on!:! geen traktaat zou willen sluiten, is
gohcel verkeerd gezien. Zelfs al had Portugal eone concessie verleend, dan zouden do beide Regeringen toch altijd nog met elkander zulk een traktaat kunnon sluiten. Ik weet du.t do hoor
M:oodie thans oene concessie van Portugal heeft ontvangen; maar
daar de concessie door deze Regering aan hem verleend, vervallen is, is de andere van gcono waarde. En gesteld nu een;; dat
do hoer Moodio o! iemand anders de connessic van deze Regering
zoowel als van Portugal heeft on in staat is den Spoorweg te makan, dan nog zou het noodzakelijk zijn dat wij eon handelstraktan.t met Portugal sluiten.
Wat mij aangnat, ik zou de Regering zoowol als den Edel Acht.
Volksraad niet aa.nradcn, de concessie aan don heer :àioodie verleend te vernieuwen. En ik geloof de Raad zal er ook niet moor
aan denken. Van dien kant vcrwacht ik dus geen hulp en willen
wij hot land redden en doen bloeijen, dan moeton wij het werk
zelf aanpakken. Alleon door tijdige maatregalo te nemen zullen
de noodlottige gevolgen vormeden kunnen worden van oen ontoereikende inkomst of budget van den Staat.
Ziotda:-tr medeburger!';, enkelo gcda('hten in <l<'r ]wn,st neergeschreven. Oordcolt nu voor u zelven. Ik znl hl]clo r.ijn indien iemand on~ eon heter plan aan do hand kan govPn <'11 volgaarne zijn rand volgen. Maar men geve toch vooral duidclijko
lwwijzen on gocnc losse opini,cs zonder grond.
Ik ben uw toogenegen
Modeburger on Landgenoot,
TIIOS. TIURGERS.
Pretoria, 20 December 1 7·1.
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