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In termen van Volksraadsbesluit Art. 412, del. 23 Junij r883, 
wordt hiermede ter algemeene informatie onderstaand rapport • 
gepubliceerd. 

Op last, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 25 Junij r883. 

W. EDUARD BOK, 
Staatssecretaris. 

DE BA. TKCO TCK SIE. 

Op 5 Aug. r88r deed de Neder!. Handelsmaatschappij aanzoek 
om ecne concessie tot de oprigting eener "Nationale Bank van 
Zuid -Afrika"; welke blijkbaar een aanbod was uit waarachtige 
belangstelling in de welvaart des Lands voortgesproten , gelijk 
zulks ook werd opgevat door den Uitvoerenden Raad in zijn 
besluit van r November r88r en door den Volksraad iu zijn 
besluit van 2 November r88r. 

Op 9 Aug. r88r verzond de ~Iaatschappij een tweeden brief, 
waarin zij zegt: "Wij zien alsnu op zijn tijd nadere berigten te 
gemoet, doch zoude bet ons zeer aangenaam zijn wanneer de 
concessie mogt worden verleend, daarvan per telegraaf berigt te 
ontvangen met vermelding of die concessie geheel op de gevraagde 
wijze is gegeven, clan wel of daarin wijzigingen zijn voorgesteld. 

,,In het eerste .fe'l'al zoudm wij al dadelijk voorloopzge maat
regelm kuunen 11C171C1l waardoor zeer spoedig, 11a ont-vangst der 
concessie de insclzrifz•ing kon wordtil geopend." 

De Regering, blijkbaar doordrongen van het gewicht dezer 
zoo belangrijke zaak, nam advies van den Auditeur Generaal, 
den Staatsprocureur en den waarnemenden Thesaurier Generaal, 
welke alle drie, behoudens verschil van opinie op mindere punten, 
overeenstemden in de wenschelijkheid der zaak, en het voorge
stelde plan gunstig beoordeelden. Alleenlijk dachten de Auditeur 
en Thesn.uriet dn.t het beter ware het kapitn.al te verhoogen tot 
L' 1,000 000. 

Hierop besloeit de Uitv. Raad, dtl. r Nov. r88r, Art. 95: 
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vraag der Handelsmaatschappij in Amsterdam moet nu be~chouwd 
worden als te zijn vervallen en overleden." 

Het verdient vooreerst opmerking, dat de Staatsprocureur hier 
wederom, gelijk in zijn vorig schrijven van 25 Janmtrij 1882, de 
stellige overtuiging uitspreekt, dat de Regering gebonden was 
door het Volksraadsbesluit van 2 N"ovember 1881 aan der ederl. 
Handelsmaatschappij. En het is niet duidelijk hoe de publicatie 
yan een Prospectus tot oprigting eener Volksbank, als particuliere 
onderneming, het Volksraadsbesluit voornoemd krachteloos en tot 
niet kan maken. Te meer bevreemdt het, den Staatsprocureur 
de vermelde publicatie van een Prospectus voor een Volksbank 
te hooren bestempelen als eene "afwijzing van de hulp van buiten 
aangeboden" door de "Ted. Handelsmaatschappij , daar al de 
stukken hierop betrekkelijk als "Geheim" gemerkt en met gesloten 
deuren behandeld zijn, zoodat het publiek van de aangeboden 
hulp geen kennis droeg; en zelfs uwe commissie is eerst na inzage 
der stukken daarmede bekend geworden. 

Buiten voorkennis van de overige leden der commissie zond de 
Staatsprocureur de stukken terug naar de Regering 1 welke ze 
wederom de twee overige leden voorlegde, die daarop 1 d.d. [2 

April 1882, rapporteerden als volgt: dat zij, na de stukken 
wederom overwogen te hebben, een Concept Memorandum 1 in
houdende de grondslagen waarop zij meenden dat de aangevraagde 
concessie kon worden verleend, met inlichting en concept-antwoord 
aan de ~ecl. Handelsmaatschappij voordroegen; doch dat zij de 
aanvrage van de heeren Hollard & Keet q.q. Owen niet ltadden 
overwog-m, omdat 1,ztj' van meening zijn dat de Regerittf 7Jast
gebondm is aan de door dm Volksraad aan de .!led. IIandels
maatschappij verleende concessie." 

In bovengenoemd concept-antwoord aan de Neder!. Handels
maatschappij, voorgedragen door de twee leden der Bank Com
missie op 13 April 1882, en onveranderd afgezonden door den 
Staat•secretaris d.d. 15 April 1882, wordt o.a. de publicatie van 
een Prospectus tot oprigting eener Volksbank alhier niet beschouwd 
als ecne afwijzing der aangeboden hulp uit Holland, gelijk de Staats
procureur beweerde, maar veeleer als een bewijs dat het volk 
behoefte ge~·oelt aan eene Bankinrigting. 

In het vermeld :Memorandum worden de hoofdtrekken voor de 
voorgestelde Bank, door de Ned. Handelsmaatschappij ontworpen, 
verder aangevuld. 

De Ned. Handelsmaatschappij, nog steeels vruchteloos op nader 
berigt wachtende, schreef d cl . 4 April 1882, dus 5 maanden 
nadat zij het telegram bovenvermeld ontvangen hadden, als volgt: 

"Ten vervolge op ons schrijven van 2 Febrnarij j.l., 1 ro. 6, 
hebben wij de eer u mede te cleelen dat, aangezien ons uit de 
dagbladen blijkt dat thans bij u te lande pogingen aangewend 



9 

worden om een Circulatie-Bank in het leven te roepen, welke wij 
niet wenschen in den weg te treden, wij van onze plannen tot 
oprigting der geprojecteerde Nationale Bru1k voor Zuid-Afrika, 
waarvoor ons ten vorigen jare per telegram de concessie werd 
toegezegd, verder afzien." 

't Is opvallend dat de ~ed. Handelsmaatschappij op denzelfden 
grond de aangevraagde concessie vervallen verklaart als de taats
procureur, nam. de publicatie van een Prospectus tot oprigting 
eener Volksbank alhier. Ma..1.r wat bij den Staatsprocureur eene 
ongegronde bewering was (daar hij w:ist dat het volk dezen staR 
deed niet uit tegenwerking, maar dat het, in onbekendheid met 
de aangevraagde concessie, hierdoor veeleer medewerkte tot het 
beoogde doel) is een deugdelijk argument bij bovenbedoelde 
maatschappij , die vruchteloos vijf maanden lang op antwoord 
gewacht hebbende, nu in meergemelde publicatie eener gepro
jecteerde Volksbank met inlandsch kapitaal, de oplossing 
meende te vinden van het anders onverklaarbaar uitblijven van 
een antwoord. 

Op dit schrijven der Handelsmaatschappij antwoordde de 
Staatssecretaris, d .d. 22 Mei r882, verwijzende op het d.d . 13 
April afgezonden schrijven, en het navolgende er bijvoegende:-

"De verleende Concessie aan uw geeerèe maatschappij had 
plaats in eene geheime zitting vru1 den E. A. Volksraad. De 
reden dat de Regering noopte deze zaak met gesloten deuren te 
behandelen was tweederlei, ten eerste omdat zij ook van ver
schillende Engelsche maatschappijen aanzoek had ontvangen tot 
het verkrijgen van eene concessie voor het oprigten eener Bank, 
en vooralsnog het niet raadzaam achtte dat het publiek zou wor
den, dat de Regering de voorkeur schonk aan Ned. kapitaal , 
en ten tweede om de reeds in het land gevestigde Banken niet 
nog lastiger te maken dru1 zij reeds waren. en stellig zouden 
geworden zijn, wanneer zij de zekerheid verkregen binnen een 
niet al te ver verwijderd tijd tip het land, voor zoover hunne 
instellingen betreft, te moeten verlaten. 

,,De Regering vleit zich dan ook dat deze redenen door UEd. 
ingezien zullen wordenJ Op dit oogenblik is de aan uwe Maat
schappij verleende concessie dan ook nog een geheim. 

"Om nu evenwel geen tijd te verliezen en al dadelijk te begin
nen aandeelen geplaatst te krijgen in uwe Rank, werd het plan 
uitgedacht zooals geadverteerd in de courant. 

"De Regering herhaalt hetgeen zij in haren vorigen brief 
schreef, dat zij ten zeerste zou betreuren wanneer door eenig 
misverstand of anderzins de door den Edel Achtbaren Volksraad 
vcrleende concessie aan uwe Mantschappij mogt opspringen." 

Het is uwe Commis~ie niet mogen gelukken, uit de haar ter 
hand gestelde stukken en correspondentien de gegrondheid te 
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kunnen constateren van de beweringen van den Staatssecretaris 
op de volgende punten in voormeld schrijven vervat: 

r) dat er ,,van verschillende Engelsche Maatschappijen" aan
zoeken om Bankconcessies bij de Regering ingekomen waren , 
en dat zij daarom de aanvraag der Nederlandsche Handelsmaat
schappij met gesloten deuren door den Edel Achtbaren Volksraad 
liet behandelen; en evenmin 

z) dat het plan eener Volksbank, zooals geadverteerd in de 
couranten, uitgedacht is om geen tijd te verliezen en al dadelijk 
te beginnen aandeelen geplaatst te krijgen in de geprojecteerde 
Bank der Nederlandsche Handelsmaatschappij ; 

doch mogelijk is zij niet in het bezit van alle desbetreffende stuk
ken om het geheele beloop der zaak, in al zijne fijnheid, te volgen. 

Het is echter duidelijk dat de Staatssecretaris en Staatsprocureur 
elkaar hieromtrent lijnregt tegenspreken. De Staatsprocureur 
spreekt de stellige overtuiging uit dat door het publiceeren alhier 
van een prospectus met het doel een Nationale Bank op te rigten, 
de aanvraag der Tederlandsche ·Handelsmaatschappij te niet is 
gedaan, terwijl de Staatssecretaris officieel aan de Maatschappij 
te kennen geeft dat het publiceren van den prospectus juist gedaan 
is met het doel om de reeds verleende concessie aan de Handels
maatschappij hier te lande voort te helpen. 

Op 4 Ju lij r88z antwoordde het Bestuur der rederlandsche 
Handelsmaatschappij aan den Staatssecretaris het volgende: -

"Wij kwamen in het bezit van uwe beide missives van den 15 
April en 2 2 Mei 11. 

,,Met de eersten worden ons de voorwaarden bekend gemaakt, 
waarop eene concessie voor eene Circulatie-Bank zou kunnen 
worden verleend, welke vele en ingrijpende wijzigingen bevalten 
op de door ons voorgeslagen grondslagen; terwijl verder in dat en 
het tweede schrijven wordt opgehelderd, waarom de toelichting uwer 
dépêche van 3 rovember r88r zoolang moest worden uitgesteld. 

"Wij geven gaarne de verzekering, dat dit uitstel op zichzelf, 
indien overigens de omstandighenen onveranderd waren, voor ons 
geen reden zou zijn om het gedaan aanboel terug te trekken, 
maar, daargelaten de voorgestelde wijzigingen welke de zaak voor 
ons onaannemelijk zouden maken , doch waarover onderhandeling 
mogelijk zou zijn, is de toestand der geldmarkt zoozeer veranderd, 
sedert wij de concessie vroegen, dat wij moeten betwijfelen of op 
dit oogenblik in Nederland het kapitaal ge,·onden zou kunnen 
worden, 't welk wij voor eene Bank in Zuid-Afriktt. noodig achten. 

"\Vij kunnen dus, tot ons leedwezen, niet terugkomen op ons 
schrijven van 4 April l.I., waarbij wij mededeelden van verdere 
bemoeijingen ten deze af te zien; daarbij overigens de verzekering 
gevende, dat wij voortdurend, met warme belangstelling de ge
beurtenissen in Zuin-Afrika blijven gadeslaan.'' 
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Met een beleefd schriJven van den Stan.tssecrctaris aan de, ·cd. 
Handelsmaatschappij, d.d. 30 September 1882, nam de cones
pon dentie met dit ligchaam een einde. 

Op 18 Augustus 1882 vroeg de firma Hollard & Keet, namens 
den heer Hollard (toen in Berlin), om een monopolie voor bank
bezigheden in de Zuid-Afrikaansche Republiek, onder later te 
stellen conelitien, voor zekere elienten in Duitschland, er bij
voegende:-

,,Het zal onnoodig zijn om lJEd. Gestr. te herinneren hoe 
voordeclig het voor deze Republiek zoude zijn om handelszaket\ 
met Duitschla.nd te openen.'' 

Op welke aanvraag de "Cïtv. Raad, in zijn vergadering mn 
19 Augustus 1882, art. 277, besloot "a:J.n de heeren Hollard & 
Keet, ten behoeve van hunue Duitsche elienten, aan te bieden 
de concessie, bij Volksraadbesluit van 2 ·ovember 1881, art. 
289, verleend aan de Nederland cbe Handelsmaatschappij, onder 
geheel dezelfde voorwaarden en conelities, als aangeboden maar 
niet aangenomen door de Xeclerlandsche Handelsmaatschappij." 

Op 28 October 1882 zendt de heer Hollard (toen te Pretoria) 
in een conceptconcessie voor eene rationale Bank, namens den 
heer Emile Loibl, te Londen. 

Dit aanzoek werd wederom door de Regering verwezen naar 
de Bankcommissie, welker leden afzonderlijk hun advies schrif. 
telijk inleverden. 

In het advies van den Staatsprocureur verdient opmerking dat 
hij zegt : "kortheidshalve discusseer ik niet lang over de kwestie 
van de bevoegdheid der Regering om met personen of maat
schappijen in onderhandeling te treden. Ik ben volstrekt over
tuigd dat de Regering dit regt heeft verkregen in de zitting van 
den Volksraad." 

Deze "volstrekte overtuiging" is ontegenzeggelijk in lijnregten 
strijd met de opinie van den Staatsprocureur bij twee vorige 
gelegenhecleu gegeven, zooals boven aangehaald nam. dat de 
Regering door het Volksraadsbesluit van 3 November '8x aan 
de Ned. Handelsmaa.tschappij alleen gebonden was, en dus geen 
andere aanvrage in aa11merking kon komen. 

De Auditeur Generaal, na de gevaren aangewezen te hebben 
van de concessie Loibl, beveelt als een veiliger weg aan wat uwe 
commissie alhier opneemt: -

"Maar om alle kwan.d en gevaar te vermijden, ware het beter 
dat een groep van vertrouwde burgers zich hier in dezen Staat 
vormde, aan wien de Regering de concessie verleent. Laat die 
de zaak in handen nemen en onverwijld een beproefd persoon 
afvaareligen na.."tr Neclerhtnd om met de bankiers van het Gouver
nemr.nt of eçnig ander persoon of ge\·estigrle en wel bekende 
maalschappij te ondet handelen en op te dr~gen cene Bank hier 
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op te rigten, op zoodanige termen als in verl>and met het Volks
raadsbesluit, dd. Nov. 8r, zullen strekken voor het belang van 
land en volk. Dan kon door hen de imchrijving voor aandeelen 
daar worden opengesteld. en is er alle kans van slagen. Personen 
en de nieuwe opgerigte Maatschappij tot Bevordering van 
Handelsbetrekkingen tusschen Nederland en Z. Afrika hebben 
reeds aangeboden zich met het aannemen van inschrijvingen te 
belasten en er is alle kans van slagen." 

Het blijkt dus dat in Nov. '82 de toenmalige Auditeur van 
opinie was, dat niettegenstaande de mislukking der onderhan
delingen met de Nederlandsche Handelsmaatschappij, er toch 
alle kans bestond om het benoodigd kapitaal voor een Nationale 
Bank in Nederland te vinden, mits de zaak aldaar door een 
afgevaardigde behoorlijk gerepresenteerd wordt. 

De toenmalige wd. Thesaurier bleef tot op het laatste het 
eenmaal ingenomen standpunt zuiver handhaven, door niet alleen 
zijne bezwaren op bijzondere punten duidelijk uiteen te zetten, 
maar vooral door nog eens nadrukkelijk het hoofdbezwaar voorop 
te stellen . in dezer voege : 

"re. Ben ik tot de overtuiging gekomen, na het lezen van 
het besluit van den Edel Ach tb. Volksraad, dat de Regeering 
niet geauthoriseerd is geworden om aan iemand anders dan de 
Ned. Handelsmaatschappij een concessie ter oprigting eener Bank 
te verleenen. 

,,ze. Indien de Regering echter meent het regt daartoe te 
hebben, kan zij niet anders dan een voor/oopz'ge concessie aan 
iemand anders verleenen, dit is onderhevig aan de goedkeuring 
van den V elksraad 

"3e. Wat betreft het concept zooals door den heer Hollard 
voorgelegd, moet ik zeggen dat het te los en te veel omvattend 
is , en is het zeer veel afgeweken van de voorwaarden door de 
Regering gesteld." 

bij besluit van den Ui tv. Raad, dd. 18 Nov. '82, art. 332, 
werd de gevraagde concessie aan den heer Emil Loibl toegestaan, 
en ZHEd. de Vice-President, za men met den Staatssecretaris en 
Staatsprocureur benoemd tot eene commissie om namens de Re
gering gemelde concessie te teekenen. 

Verder werd bij besluit van den Uitv. Raad, dd. 18 Nov. '82, 
art. 334, besloten: het bedrag van waarborg door den heer 
Hollard q.q. Loibl tot regtige nakoming van de aan zijn elienten 
geschonken Bank-concessie te stellen ,,op t soo, te storten in 
's lands kas, bij den Thesaurier-Generaal, met conditie, dat dit 
bedrag verbeurd zal zijn wanneer de maatschappij binnen zes 
maanden na heden niet zal zijn gevestigd." 

Op 29 Jan. '83 werd de notarieele acte geteekend, als gepu
bliceerd in de Slaalscourmtt. 
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Op 7 en 24 Maart berigt de firma l Iollard & Keet aan de 
Regering dat de eerste storting van J. Io,ooo voor de ·ationale 
Bank, onder termen der concessie zijn afgezonden uit Engeland. 

Firma Hollard & Keet vraagt per kabelgram, dd . Londen, 
28 Maart '8J, vergunning om de Bank-concessie over te maken 
aan de Banque d'Escompte de Paris. 

Hierop antwoordde de Ui tv. Raad , dd. J 1 Man rt, per kabel, 
met de wedervraag: Of de Bank van Frankrijk de concessie in 
haar geheel overnemen wil. 

De firma berigtte hierop, del. Londen, 3 April '83: "Banque 
d'Escompte de Paris is gewillig de conces ie over te nemen en 
ten uitvoer te leggen. Zij wensellen met het Gouvernement te 
onderhandelen of zoo een hoog kapitaal noodig zal zijn (viz . 
..t r.ooo.ooo)." 

Hierop volgt antwoord per telegraaf van den Staatssecretaris: 
"Zeg aan Banque d'Escompte dat het Gouvernement bereid is 
onderhandelingen aan te gaan over Nationale Bank, halve kapi
taal genoegzaam. Tijdperk dertig jaar, geen verlenging tenzij 
met wederzijclsch goedvinden. In de keuze van de Bank alle 
aandecJen te houden, behalve de geresen·eerde Gouvernements 
aandeelen. Mindere verandetingen volgen per brief." 

Op r6 April r883 werd bedoeld schrij,·en vcrzonden aan de 
directeuren der Bank d'Escompte, waarin de volgende wijzigingen 
in de concessie werden voorgesteld: 

Art. 3 zoo te worden gewijzigd dat de verlenging met nog JO 
jaar zal kunnen plaats vinden met wederzijclsch goedvinden der 
kontrakterende partijen. 

Art. 6. Kapitaal te worden verminderd van .( r.ooo .ooo tot 
..L soo.ooo. 

Art. 15. Hoofdbestuur en administratie moeten gevestigd zijn 
te Pretoria. 

Art. r8. De woorden .,en de eigendommen' te worden uit
gelaten . 

Art. 20. Bank d'Escompte kan alle aandeelen behouden, be
halve de gereserveerde . 

Art. 22. De tijd to1 uitvo.ering wordt verlengd tot twee 
maanden na datum van den bnef. 

Op 7 April 1883 ontving de Staatssecretaris het volgend tele
gram van den Heer Jorissen uit Londen: "Geloof Hollard zal 
slagen Banque. Tijd vereisebt ," - en op JO April r88J volgde 
een telegram van den Heer Jorissen aan den Staatssecretaris: "Banque 
begeerig te onderhandelen. Sein hen, Regering is gewillig te onder
handelen 1 ·ationale Bank. Zamenzwering tegen ons zelfs in Pretoria. 
Regering hier meent het goed. Ik ben in tijds aangekomen." 

Op 2 r Mei 1883 ontving de Staat-secretaris een telegram van 
een on genoemden r.encler uit Londen, als volgt: "Banque stijf-



14 

hoofdig. Kapitaal in Holland gevonden. Verwacht brief, advi
seer Keet." 

Met betrekking tot de twee eerste telegrammen door den heer 
Jorissen aan den Staatssecretaris alhier verzonden, wensebt uwe 
Commissie ann te merken, dat het haar vreemd voorkomt, dat 
de heer Jorissen zich bemoeid heeft met de onderhandelingen 
tusschen de concessionarissen, de Banque d'Escompte en de Re
gering; alsmede dat hij ongevraagd aan de Regering voorschrijft 
wat te seinen aan de Banque d'Escompte. Zoover als het derde 
telegram betreft is uwe Commissie van oordeel, dat, daar het 
van een naamloos zender komt, de Regering het niet als officieel 
kan beschouwen en er op handelen. 

Hiermede zijn wij aan het einde gekomen van het historisch 
overzigt der stukken uwer Commissie ter hand gesteleL 

Zij het ons vergund ten slotte bescheidenlijk eenige opmerkin
gen en gevolgtrekkingen te maken : -

In. Vooreerst is het duidelijk, dat de Regering in het geheel 
beloop der zaak gehandeld heeft op het advies harer verantwoor
delijke raadgevers, bij wie dan ook de schuld moet gezocht 
worden van de fouten, die in dezen mogten begaan zijn. 

2°. Dat de onderhandelingen met de Ned. Handelsmaatschappij 
mislukt zijn niet uit gebrek aan belangstelling of hulpvaardigheid 
in Nederland, maar door nalatigheitl onzerzijels; dit blijkt, behalve 
uit voorgaande stukken, nader uit de onlangs verschenen mede
deeEngen in twee der voornaamste Neclerlanclsche bladen, het 
Algemeen Ha11delsblad van 7 April 1.1. en de Nieuwe Rotterdam
sche Courant van 10 April l.l , luielende als volgt: 

"In een der brieven van den Londensehen correspondent van 
de Nieuwe Rotterdamse/u Courant komt, aangaande zijn onder
houd met den heer Jorissen, onder anderen het volgende voor: 
"Jorissen betreurt het ten zeerste, dat Nederland zich heeft terug
getrokken uit de deelneming aan het Transvaalsche Bankwezen, 
waaraan hij groote beteekenis hecht Het bestuur der Handels
maatschappij was nopens het plan ongelukkigerwijze verdeeld en 
daardoor viel het in het water.'' 

Op dit punt, gelijk ook op enkele andere, moet de correspon
dent den heer Jorissen verkeerd hebben verstaan. Wij kunnen 
verzekeren dat, wie ook de schuld mogen dragen Yan het mis
lukken eener voor Transvaal zoo belangrijke zaak, die schuld in 
geen geval hier te lande kan worden gezocht. Integendeel zijn 
van hier de welmeenenclste en geheel belanglooze pogingen ge· 
claan, om haar tot stand te brengen. Maar gentimen tijd werd 
op daartoe betrekkelijke voorstellen en officieuse brieven in het 
geheel geen antwoord ontvangen. En toen op het dezerzijds 
gedaan aanbod eindelijk een antwoord kwam, was dit een geheel 
onaanneemlij k te3envoorstel." 



l'· Dat de gelegenheid gegeven aan de firma Hollard & Keet 
om in deze zaak met niet minder clan 5 verschillende partijen 
speculatie te drijven, namelijk: met den heer G. H. Owen te 
Kimberley, met zekere Duitsche elienten te Berlijn, met een 
mijnheer Emil Loibl te Londen, met de Banque d'Escompte te 
Parijs en eindelijk met een ons o11bekende in Holland, niet anders 
clan hoogst nadeelig kan zijn voor het crediet van den Staat. 

Geen wonder dus, dat er tegen de op zulk een wijze verkregen 
en door zoovele bezwaren gedrukte concessie van den heer Loibl 
een sterke tegenstand ontwaakt is bij alle klassen door de gan~che 
Republiek, zoodat, om slechts één verschijnsel aan te \\ijzen, er • 
niet minder clan vijf-en-twintig memories bij den Ed. Achtb. 
Volksraad daartegen ingediend zijn, gcteekend door meer dan 
16oo burgers uit haast alle elistrikten des lands; 22 waarvan pro
testeren tegen de geheele strekking der concessie, terwijl de overige 
drie vele en ingrijpende wijzigingen er in vellangen. En mogelijk 
is het niet ondienstig hier meteen het verlangen der bevolking 
kenbaar te maken voor zOO\'er dat in de bedoelde memories is 
uitgesproken; zeven daarvan stellen voor in plaats van de ver
leende concessie eene ware Volksbank of Regeringsbank op te 
rigten, terwijl 5 aan de band geyen eenc buitenlandsche leening 
te sluiten. 

4 o. Dat er nog steeels goede kans bestaat in Tederland het 
kapitaal te vinden, dat zoo onmisbaar is voor dezen Staat. gelijk 
uwer Commissie gebleken is, niet slechts uit bovenvermelde fei
ten, maar bovendien uit andere bronnen, waaruit zij het een en 
ander mededeelt. 

Het is alg-emeen bekend, dat zich tijdens onzen worstelstrijd 
in Nederland een algemeene deelneming openbaarde, welke ons 
met alle mogelijke zedelijke middelen heeft gesteund, waarvan het 
gevolg was dat na de herkregen vrijheid zich aldaar een invloed
rijk ligchaam heeft gevormd, onder den naam van :Nederlandsche 
Zuid-Afrikaansche Vereeniging, ten einde voortdurend hulp te 
verleeoen aan de herboren Republiek, onder deze ééne voor
waarde, dat zoodanige hulp onzerzijds behoefd en verlangd wordt. 

Vergeefs herhaalde malen gevraagd hebbende wat deze Veree
niging voor de Republiek zou kunnen doen, ontving zij eindeliJk 
van den Slaatssecretaris een brief del. 4 Junij 1882, waarin haar 
onder anderen medegedeeld werd in deze korten bewoonlingen: 
"Er is een brandende behoefte aan eene Bank met goed kapi
taal, zegge van .r 500 ooo tot .l' I.ooo.ooo ." 

Hierop onmogelijk kunnende handelen, wegens de ongenoeg
zame informatien op dit en andere punten, zelfs na zoo lang 
tijdsverloop verkregen, besloot de Vereeniging tot de zending van 
Dr. Jonkman, die, door uwe Commissic geraadpleegd zijnde, als 
zijn stellige overtuiging uit~ prak, dat alsnog ook op finantieel ge-
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bied steun in Holland te verkrijgen zou zijn, mits de zaak aldaar 
beltoorlijk voorgedragen werd, waartoe hij het best zou achten 
de zending van zegge twee personen . voorzien van de noodige 
gegevens. Hij kon ten minste de volle verzekering geven, dat 
de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging krachtig tot het 
welslagen daartoe zou medewerken. 

Dat ook anderen in Nederland daartoe bereid zijn, blijkt uit 
een artikel, voorkomende in het weekblad de Hollandsclte Afri
kaan van 9 Mei l.l , dat in verband staat met een ander invloed
rijk ligchaam aldaar, de Emigratie-Commissie, van den volgenden 
inhoud:-

"Waarom, vragen wij, wendt men geen ernstige pogingen aan 
in Holland? Men heeft van hier aan Tmnsvaal, ook op financieel 
gebied, de hand toegestoken. BiJna twee jaren zijn sinds voorbij 
gegaan en de poging die niet door koell1eid of onwil van deze 
zijde, misschien wel door rnisverstanrl en nog iets, wat wij non
chalance willen noemen van andere zijden is mislukt, schijnt een 
einde te hebben gemaakt aan wat zich bij den aanvang zoo gun
stig liet aanzien. Moet men nu uit Holland ten tweede male zich 
komen aanbieden? Op ander gebied, waar sympathie alleen de 
drijfveer is, zou dit gaan, maar op handels- en financieel gebied 
gaat dit niet. Holland, ook zijn kapitalisten, zijn geneigd Trans
vaal te steunen, niet uitsluite1;d met het oog op eigen voordeel. 
Men weet het! Waa.rom maakt men er geen gebruik van? 

Van Engelsche zijde komen aanbiedingen in massa, maar zegt 
men - en wij gelooven dat ook - Engelanrl wil ons uitzuigen 
en heeft alleen eigen voordeel op het oog! \Velnu, Holland is 
in billikbeid en op soliede wijze, tot wederzijdsc!t voordeel, tot 
helpen bereid, maar drillgt zic!t 11iet op. Dat is het onderscheid. 

H.Ed. Regering en Leden van den HEel. Volksraad der Z.-A 
Republiek, ook wij bidden u, neemt toch dit wel in overwegiJJg, 
alsvorens gij u voor 6o lange jaren de handen laat binden!" 

Bovendien zijn nog voor de aandacht uwer commissie gekomen 
eenige private brieven uit Nederland van dezelfde strekking, onder 
anderen een aan den voorzitter uwer commissie van een aanzien
lijk persoon in den Haag, en een aan den secretaris uwer com
missie namens Emigratie-Commissie te Amsterdam. 

Om bovengenoemde redenen heeft uwe commissie de eer aan 
de Regering en den E. A. Volksraad aan te bevelen de afzending 
eener deputatie, gekozen door den Volksraad, met opdracht om 
alle mogelijke pogingen in het werk te stellen. ten einde in 
Nederland en elders eene leening te sluiten van zegge .L soo.ooo, 
tegen zoo billijk mogelijke voorwaar?e~ .. 

En voor zooverre aan uwe comm1ss1e 1s opgedragen "De finan
cieele aangelegenheden en toestand des lands in haar geheel in 



overweging te nemen, vóór deze zaken voor den Volksraad wor
den gelegd," zoo neemt zij de vrijheid verder aan te bevelen, 
bijaldien tot de afzending van zoodanige deputatie besloten mogt 
worden , aan deze tevens op te dragen : 

a. het verkrijgen van een bekwaam en ervaren financier in 
Nederland of elders, ten einde haar daar reeds behulpzaam 
te zijn in het behartigen der financieele belangen des lands, 
en herwaarts voor eenigen tijd over te komen, ten einde 
het financiewezen der Republiek te regelen en op hechte 
grondslagen te vestigen; 

b. voor zoover herziening der Conventie betreft, hetzij in haar 
geheel of alleen op het punt van financien, met de Engel
sche Regering te onderhandelen, waarbij uwe commissie 
in overweging zou willen geven, of het niet wenschelijk 
ware aan de Britsche Regering voor te stellen, de geld
kwestie door arbitrage te laten beslissen , in welk geval uwe 
deputatie de daarop betrekking hebbende stukken aan de 
arbiters zal moeten overleggen en toelichten; 

c. ook de verlenging van het handelstraktaat met Portugal 
acht uwe commissie een zeer wenschelijke zaak, als een van 
de funclamentsteenen biJ de regeling van ons financiewezen 
op hechte grondslagen, welke geyoegelijk aan de handen 
van bovengenoemde deputatie zal kunnen toevertrouwd wor
den, hetzij om na herziening der Conventie direkt met de 
Portugeesche Regering desbetreffende te onderhandelen, of, 
indien de herziening der Conventie daartoe geen opening 
verleent en zulks door Harer iliajesteits diplomatieke agenten 
geschieden moet, alsdan indirekt, op de plaats zelve tegen
woordig zijnde , door het geven van informatien als anders
zins de belangen der Republiek zoo goed mogelijk te be
vorderen. 

Uwe commissie, tot bovenstaand resultaat gekomen zijnde, acht 
zich geroepen dadelijk rapport uit te brengen van hare verrig
tingen tot zoo Yer , daar zij meent dat, zoo de Regering en 
Wetgeving met haar overeenstemt in de wenschehjkheid van de 
afzending eener deputatia in bovenLeeloeiden zin, deze zoo spoe
dig mogelijk behoort te worden benoemd, ten einde de gedepu
teerden in de gelegenheid mogen zijn om de noodige gegevens te 
verzamelen en te regelen , welke zij zouden behoeven , om in 
dezen naar eisch te kunnen slagen, waarin uwe commissie natuur
lijk bereid blijft zamen te werken. 

Mogt echter de E. A. Volksraad in zijne wijsheid anders be
sluiten, dan blijft uwe commissie natuurlijk bereid hare werkzaam
heden verder voort te zetten en te voltooijen, waarover zij dan 
later rapport zal uitbrengen. 

Maar met alle heseheidenbeid wensebt uwe commissie kortelijk 
z 
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de voordcelen op te sommen van het door haar voorgeslagen plan : 
1. Uwe commissie beveelt aan eene deputatie tot verkrijging 

van buitenlandsch kapitaal boven het voeren van correspondentie 
desbetreffende, o.a. om de volgende redenen: 

a. daardoor wordt aanmerkelijk tijd gewonnen, hetwelk geen 
gering voordeel te achten is in den critieken toestand waarin 
's lands financien verkeeren. 

b. omdat door eene deputatie, toegerust met alle mogelijke 
gegevens, deze zaken veel beter gerepresenteerd kunnen wor
den in Europa dan door correspondentie. En te meer 
weegt dit voordeel daar 's lands crediet , op velerleiwijze 
geschokt, eenmaal behoorlijk voorgedragen moet worden op 
de Europeesche geldmarkt; waarbij het uwe commissie 
duidelijk is, met de stukken en gegevens voor zich, dat 
ons crediet - vergeleken met dat der overige Staten van 
Zuid-Afrika - lang zoo ongunstig niet staat als om ver
schillende redenen veelal verondersteld wordt. 

c. verder is uwe commissie ten gunste van de afzending eener 
deputatie, omdat deze alsdan meteen in de gelegenheid zou 
zijn andere belangrijke zaken, welke in naauw verband 
staan met ons financiewezen, te regelen, als bo\'en aange
toond. 

d. de zending eener deputatie is verder aan te bevelen omdat 
zij, in Europa zelf aanwezig, met verschillende partijen in 
onderhandeling zijnde en gesteund door invloedrijke en ons 
gunstige ligchamen, in Nederland b. v., voordcelen zoude 
kunnen bedingen, welke door correspondentie niet te ver
krijgen zouden zijn; 

e. eindelijk zoodanige deputatie zoude in de gelegenheid gesteld 
zijn duurzame connecties aan te knoopen met soliede lig
ehamen in Nederland en elders, welke later de Republiek 
van onberekenbaar voordeel zouden kunnen zijn, b. y., bij 
het sluiten van verdere leeningen het ondernemen van pu
blieke werken enz. 

2. Eene leening acht uwe commissie verkiezelijk boven eene 
concessie, o. a. om de volgende redenen : 

a. omdat de Regering der Z. A. Republiek alsdan zelf het 
beheer houdt over het verkregen kapitaal, terwijl door eene 
concessie uitlandsche kapitalisten altoos in de gelegenheid 
zijn bij eene politieke crisis het land in eene moeijelijke 
positie brengen; 

b. voorkeur verdient verder gegeven aan eene leening, omdat 
alsdan slechts de bij overeenkomst vastgestelde renten jaar
lijks het land uitgaat, en alle verdere voordcelen in het 
land blijven; terwijl omgekeerd, bij wijze van concessie, 
het in het belang is der vreemde kapitalisten of aandeel-



houders de grootst mogelijke winsteil voor hun kapitaal uit 
het land te trekken. B. v. met eene geslaagde leening zou 
de Regering in staat zijn in den waren zin des woords een 
Nationale Bank hier ten lande te vestigen; zij zou veilig 
noten kunnen uitgeven en in circulatie brengen, gedekt 
door zegge so percent muntmateriaal; de hierdoor ver
kregen verhoogde renten zou in de Stáatskas vloeijen, 
waardoor de Regering in staat gesteld wordt nuttige onder
nemingen tot voordeel van het algemeen ten uitvoer te 
brengen; 

c. een ander voordeel hieruit voortvloeijend is, dat de bevol
king op deze wijze een veilige finantieele hulp van hare 
Regering zelve erlangen kan, terwijl eene Bankmonopolie, 
bij wijze van concessie verleend, met een groot uitlandsch 
kapitaal, wel tijdelijk schijnbaar de bevolking bevoordeelt 
door een milde uitzetting van gelden tegen een billijke 
rentekoers, maar het toch altoos in hare rnagt heeft, wan
neer zij de bevolking van zich heeft afhankelijk gemaakt, 
door verhocging van rentekoers het land uit te putten of 
door plotselinge opzegging van kapitaal een geldcrisis te 
veroorzaken en de burgers te ruT.neeren. 

20 J unij 1883. 

J. G. KOTZE, 
Voorzitter. 

N. S. MALHERBE, 
C. J. BRAND, 
C.L. NEETHLING, 
P. BURGERS, 
S. J. DU TOlT, 

Secretaris. 

AANHANGSEL. 

De finantiëele commissie. gehoord hebbende de toelichtingen 
van HEd. Regering en de Edel Achtb. Wetgeving bij de bespre
king van dit rapport, in de geheime zitting van den Edel Achtb. 
Volksraad, op 22 en 23 Julij r883, acht zich geroepen door een 
gevoel van billijkheid en regtvaardigheid tegenover de betrokken 
partijen, aan het einde der behandeling, waarvan geen geregelde 
notulen gehouden werd, te verklaren : 

dat zij voor zoover aangaat de stukken welke zij voor zich 
had, zoo onpartijdig en getrouw mogelijk den loop der onder
handelingen in z;ake Bank-concessie heeft blootgelegd; 

doch dat zij echter bij nader bekomen inlichting als boven 
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vermeld , eenige toelichting wenscht te voegen bij haar rapport 
op de volgende punten : 

1. Dat 1 wat betreft de bewoording van het telegram op 
3 overober 1881 , door den Staatssecretaris aan de Nederl. 
Handelsmaatschappij verzonden, de woorden "met 1vijzigi1tgetz,'' 
ofschoon niet overeenkomstig de letter van het Volksraadsbesluit 
van 2 November 1881, toch werkelijk in overeenstemming zijn 
met den geest en den bedoeling van den Edel Achtb. Volksraad 
bij de behandeling der zaak in de geheime zitting waarin dat 
besluit genomen is, en waarvan, volgens Reglement van Orde, 
geen geregelde notulen gehouden zijn. 

2. Met betrekking tot het schrijven van den Staatssecretaris 
aan de ed. Handelsmaatschappij, dd . 22 Mei 1882, merkte uwe 
commissie aan, dat zij de gegrondheid daarvan niet kon consta
teeren uit de stukken voor zich; maar bij de bespreking der 
zaak is het haar gebleken dat, ofschoon het publiek onbekend 
was met de onderhandelingen met de Ned. Handelsmaatschappij, 
de ontwerpers van het plan eener Volksbank alhier daarmede wel 
degelijk bedoelden voormelde onderhandelingen te bevorderen. 

Pretoria l 23 Junij 1883 . 

J. G. KOTZE. 
N. S. MALHERBE, 
P. BURGERS, 
C. L. NEETELING, 
C. J. BRAND, 
s. J. DU TOlT. 



Aan Zijn /loog Ed. dm , laats-Pres!denl 

der Zuid-A/rikaansrhe Rtj}{(b/ick. 

Voor mij ligt een rapport over financiëel~ zaken , 
bankconce sie, enz. in de jongste zitting van den 
Volksraad ter tafel gebracht, en naar ik meen den 
22sten Juni en den daaropvolgenden dag in eene 
zitting met gesloten deuren door genoemde Yer
gadering behandeld. 

Met zeldzamen spoed is dit rapport erepubliccerd, 
maar helaas niet gelijke openbaarheid geereven aan 
de di cus ies daarover. De directe en indirecte aan
tijgingen, waarvan dit merkwaardiere stuk overvloeit, 
zijn zoodoende de wijde wereld ingezonden, maar 
de tegenspraak en wederlegging daarvan·, door U 
HoogEd. in den Volk raad en andere leden der 
Regeering buiten een i gen twijfel' gemaakt, blijven 
verborgen. 

Ik ben diep overtuigd dat die tegenspraak door 
U Hoog Ed. is geschied, omdat ik geen oogenblik 
mag veronderstellen dat de president der republiek 
niet het uiterste zal hebben aangewend, om te ver
hinderen dat onjui te voor tellingen, onteerend yoor 
den ondergeteekende , door den Edel Achtbaren 
Volksraad ga_af als juist aangenomen wierden, terwijl 
hem persoonlijk de onjuistheid van een rrroot ge-
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deelte van den inhoud van het rapport, en stellig 
van de doorgaande strekking daarvan, bekend moet 
zijn geweest. 

Dit punt daarlatende, meen ik dat de Volksraad 
of de regeering der republiek zich tegenover mij aan 
een verzuim heeft schuldig gemaakt. Het rapport 
is een bijna doorloopende aantijging van mij, achter 
mijn rug en in mijn afwezigheid. Ik ben bescheiden 
van gevoelen, dat geen publicatie had behooren te 
geschieden, zonder dat het stuk mij vooraf ter fine 
van opmerkingen, enz., was toegezonden, zoodat de 
openbaarmaking van het rapport en zijn wederlegging 
als het ware tegelijkertijd had kunnen geschieden. 

Nu is inderdaad een onteerend vonnis de wereld 
ingezonden, zonder dat de aangeklaagde zelf is ge
hoord geworden. 

Tot verontschuldiging ben ik geneigd het feit te 
laten gelden , dat de regeering niet voorzien kon 
dat een kwaadwillige partij verband zou zoeken , ten 
nadeele van den ondergeteekende, tusschen dit rapport 
en een weinige dagen daarop gevolgd aan mij ge
geven ontslag - op gronden ten eenenmale van 
anderen aard. 

Intusschen blijf ik mij nog beklagen, dat dit rapport 
mij zelfs nimmer officieel is toegezonden. 

Ik ga nu over tot de beoordeeling van den in
houd daarvan en gedeeltelijk van zijne strekking. 

Vooreerst merk ik op dat het rapport met merk
waardige losheid en oppervlakkigheid i samengesteld. 

Dit blijkt reed uit de omstandigheid dat de op
stellers, drie dagen na hun werk verricht te hebben, 
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op twee belangrijke punten in een aanhang el hun 
vroegere opmerkingen hebben moeten rectificeeren. 
Daarmede wordt veel weggenomen van de waarde 
hunner verklaring, dat ,,zij zoo onpartijdig en getrouw 
mogelijk den loop der onderhandelingen in zake 
Bankconcessie heeft blootgelegd". Had zij meer in
lichting gevraagd, zij zou meer verkregen hebben. ~ 
Zij was volstrekt niet gebonden aan de stukken die 
zij voor zich had. Elke commi sie van den Volksraad 
is gerechtigd ieder ambtenaar voor zich te ontbieden 
ter fine van inlichtin(r, en beiden de taats-Pre ident 
en de Staats-Secretaris zouden die hebben kunnen 
geven. 

Ten tweede wij, ik op den allerongelukkig ten 
vorm door de commi , ie voor hare beschuldigingen 
gekozen, die zoo vaag en indirect zijn, dat men zich 
bijna niet verdedigen kan: omdat men niet weet wat 
de beschuldiging i , noch ook wie eigenlijk beschul
digd wordt. Ik heb hiermede vooral het oog op 
n°. 1 van hare zoogenaamde conclusie , t.w.: "voor
eerst is het duidelijk dat de regeering in het geheele 
beloop der zaak gehandeld heeft op het advie harer 
verantwoordelijke raadgever , bij wie dan ook de 
schuld gezocht moe.t worden van de fouten , die in 
dezen mogten begaan zijn." Uit een oogpunt van 
publieke moraliteit noem ik zulk een vorm van be
schuldiging allerongelukkiO" t. Voor een praktisch 
doel, om nl. een of ander persoon, \veerloo in een 
ongun tig daglicht te stellen, i deze vorm zeer 
gelukkiO". 

Ten derd beklaao· ik mij over de wijze waarop 



de comm1ss1e gemeend heeft ml:J m deze zaak te 
mengen, en met volharding voortdurend adviezen of 
verklaringen van mij in een verkeerd daglicht heeft 
gesteld. Zij is daarbij zelfs zoover gegaan van ge
bruik te maken van couranten-artikelen buiten mijn 
autoriteit opgesteld. Daarentegen heeft zij verzuimd, 
indien zij nu eenmaal het haar taak rekende over 
mijn verhouding tot de Bank-concessiën het een en 
ander in het licht te moeten stellen, die verhouding 
zuiver en volledig te teekenen. Niets ware gemak
kelijker geweest, dan b. v. de adviezen door mij 
gegeven in hun geheel mede te deelen. En wat 
erger is, de commissie is op twee punten, waarop 
ik beneden terugkom, ten mijnen aanzien zoo ver
blind, dat er reden is om aan een moedwillig streven 
te denken om mijn goeden naam aan te tasten. 

Ten einde zoo doelmatig mogelijk te werk te gaan, 
zal ik mij het genoegen geven van mijne zijde een 
nauwkeurig verhaal te doen, van hetgeen met de 
Bank-concessie is voorgevallen. \Vat de data betreft, 
en de officieele stukken in dezen gewi eld, maak ik, 
bij gemis van alle andere gegevens, van het rapport 
der Volksraads-commissie gebruik. 

DE Co::-~·cEssrn HA~DEL\fAATSCHAPPIJ. 

Ik haal de zaken eenigszins hooger op, dan de 
commissie gedaan heeft en wel van den tijd onmid
dellijk na "onzen worstelstrijd" om de woorden der 
leden van de commissie te gebruiken. Het was in 
Maart I 88 I. Op verzoek van het Engelsche leger-
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hoofd gingen de heeren Kruger en ik, twee dagen 
na het teekenen van den vrede, naar Newca tle. 
Daar heb ik mijn eer te brieven naar Holland o-e
schreven, ongeveer 26 of 28 :Maart, en gebeden 
met allen mogelijken aandrang om steun : financiëelen 
en moreelen steun uit Nederland. Ik heb niet opge
houden hetzelfde te doen, toen ik vier weken later • 
op nieuw in Newcastle kwam. ~Iijn roepstem vond 
bij de toenmalige warme ympathie voor de Tran -
vaal een genegen oor in Nederland, en het wa met 
een gevoel van innigen dank dat ik den sden Aug. 
r 88 I kennis nam van het telegram der Nederland
sche Handelmaatschappij , waarbij zij aanvraag deed 
voor eene Bank-conces ie. Ik meende door mijne 
bemoeiingen een nieuwen dienst aan het land mijner 
keuze gedaan te hebben. De leden van de reo-eering, 
die de tijds geregeld in mijn huis vergaderden, zullen 
zich nog wel herinneren de opgewondenheid waar
mede ik hun de voordeelen van dit aanbod der 
geachte Handelmaatschappij uit een zette. Er werd 
toen namens de regeerino- onmiddellijk getelegrapheerd 
naar Amsterdam om haar ino-enomenheid met dit 
aanbod en zoo ik mij niet vergis haar aanneming 
daarvan te berichten. 

In behoorlijken tijd arriveerde uit Am terdam de 
ontwerp-concessie der op te richten Bank. De regee
ring - waarvan ik sedert 8 Augu tus I 88 r geen 
lid meer was - nam mijn advies in , even als dat 
van den Auditeur-Generaal en den The aurier-Gene
raal. Twee advokaten, pas uit Holland aangekomen, 
gaven bereidvaardig ook hunne inzichten ten be te, 



26 

en zetten die ter voorlichting van de regeenng op 
schrift. Zoo voorbereid bracht de regeering de zaak 
voor den Volksraad. Ik heb daar op nieuw met 
vuur het aanbod der Handelmaatschappij Yerdedigd, 
en kon dit zoo gemakkelijk doen, omdat het werke
lijk de verwezenlijkino- was van mijne eio-ene politiek. 
Als ik mij wel herinner waren de twee voorname 
punten waarop in den Volksraad werd aangedrono-en 
als wijziging in de ontwerp-concessie: vermeerdering 
van het bankkapitaal door de aanvragers op .C 2 so.ooo 
gesteld en door den Volk raad begeerd op .C soo,ooo; 
en reserveering van een zeker deel .e so.ooo of 
.e I oo.ooo voor inschrijver binnenslands. 

De Volksraad nam daarop den 2dcn November een 
be luit , waarbij de Regeering gemachtigd werd de 
concessie te verleenen. 

Van den 2den November I 88 I tot den qden Januari 
1882 heb ik verder niets meer van de zaak vernomen. 
Ik zelf was in mijn ambt betrekking afwezig, naar 
Potchefstroom en Rustenburg. Daarop volgde een 
zeer drukke zitting van het Hooggerechtshof in 
December te Pretoria, de groote volksmeeting op 
Paardenkraal en de gewone rustciao-en met Ker tmis 
en Nieuwjaar. Ik wist niet beter of de Regeering 
had de opdracht van den Volk raad uitgevoerd en 
zich behoorlijk met de Handelmaatschappij in be
trekking ge teld. ·waarom dit niet is geschied, is 
mij onbekend. Maar ik twijfel geen oogenblik of 
velen zullen zich herinneren mijn onverholen ero-erni , 
waaraan ik geen zins geaarzeld heb ruchtbaarheid 
te geven, over dit onvergeeflijk verzuim, toen het 



mij eindelijk bleek dat de Regeering niets gedaan 
had. De eerste stap van de Regeering was de 
benoeming der commissie den I 7den Januari I 882 met 
de opdracht: "om een concept-concessie op te stel
len - al mede te rapporteeren omtrent de aanvraag 
van den heer H. G. Owen, en verder de Regeering 
van advies te dienen over alle andere reeds inge
komen of nog in te komen aanvragen om dergelijke 
concessies, en over alle wat in betrekking staat tot 
Bankzaken in het algemeen.'' 

Het rapport der commissie geeft hier althans ge
trouw op, wat door mij werd gedaan. Ik zond de 
stukken over de Bank naar den Auditeur-Generaal, 
omdat ik er zelf niets aan doen kon, wegens mijn 
ambtsreize naar \Vakkerstroom. Ik drong aan op 
poed. 1\Iet een enkel woord schoof ik de aanvraag 

door den heer Owen gedaan op zijde. Ik chreef 
daaromtrent, dat zij beschouwd moest worden al 
non ave;we, door de Volksraads-commis ie verkeer
delijk met "niet gangbaar" vertaald, daar het woord 
duidelijk geen andere beteekeni voor elken deskundige 
kan hebben dan "niet-ontvankelijk". Ik gaf daarvoor 
ook de reden op, nl. dat de Volksraad de aanvraag 
der Handelmaatschappij goedgekeurd hebbende: de 
Regeering aan die Maatschappij gebonden was. 

Niets is duidelijker en eenvoudiger dan dit. Het 
standpunt dat ik innam, en waarop ik tweemaal een 
gelijk advies aan de Regeering baseerde was de 
onderstelling, dat de Volksraad in November 188 r, 
hoewel een algeroeene volmacht aan de Regeering 
gegeven hebbende om alles te doen wat de oprichting 



eener Bank kon bevorderen, evenwel bijzonderlijk 
goedgekeurd en in beginsel aangenomen had de aan
vraag door de Nederlandsche ~Iaatschappij, en dat 
dientengevolge zoolang die Maat chappij hare aan
vraag handhaafde: de Regeering niet vrij was met 
anderen over een Bank te onderhandelen. 

\Vanneer nu de Volksraadscommissie zegt, dat het 
advies van den Staats-Procureur in October I 882 

gegeven "opmerking verdient", een advies strekkende: 
"dat de Regeering de bevoegdheid van den V elksraad 
heeft ontvangen om met anderen behalve de Handei
maatschappij te onderhandelen", en wanneer zij meent 
"dat deze opinie in lijnrechten strijd is met de opinie 
van den Staats-Procureur bij twee vorige gelegen
heden gegeven'', dan verdient naar ik meen deze 
poging om mij met mij-zelf in strijd te brengen, 
zeker de opmerking van alle ernstige lieden. 1Ien 
vraagt zich zelven af, waar moet het heen met de 
goede trouw, wanneer zelfs de drie rechters van het 
Hoogste Gerechtshof des lands zich zoo ongeschikt 
beteonen, om juist en behoorlijk te onderscheiden? 

Nadat de Handelmaatschappij zich teruggetrokken 
had was de Regeering naar mijne meening vrij, 
volgens machtiging van den Volksraad , om naar 
andere middelen uit te zien om een Bank te krijgen. 
Die meening van mij kan onjuist zijn, en alles hangt 
hier af van de bewoordingen van het V elksraads
besluit Het ware wel zoo nuttig geweest, indien 
de commissie in plaats van mij op een onjuiste wijze 
in tegenspraak met mij-zelf voor te stellen, en daar
door het vermoeden te wekken alsof ik in mijn ad-
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viezen beginselloos te werk ga, om niet erger te 
spreken, dit punt eens behoorlijk had onderzocht. 
De regeering zelve blijkt met mij van het gevoelen 
geweest te zijn dat zij die algeroeene volmacht had, 
wat beteekende anders de opdracht aan de commi ie 
van den I 7den Januari? Dit spreekt verder duidelijk 
uit het besluit van den Uitv. raad ten aanzien van 
de aanvraag der heeren Hollard en Keet, ten 
behoeve van hunne Duitsche elienten, in dato I 9 
Augustus 1882. En voor zoover ik mij herinneren 
kan, waren alle personen die zich met de Bankzaken 
hebben ingelaten, met uitzondering alleen van den 
heer Th. N. de Villiers, van hetzelfde gevoelen. En 
zelfs is de heer de Villiers (door de commissie wordt 
hij aangeduid als de "toenmalige waarn. thesaurier") 
ook niet zoo beslist in zijn meening, immers zegt hij 
sub 2 in zijn advies: "indien de Regeering echter 
meent het recht daartoe te hebben, kan zij niet 
anders dan een voorloopzge concessie aan iemand 
anders verleenen, dit is, onderhevig aan de goedkeu
ring van den Volksraad.'' l\1isschien zou in mijn , 
door de commissie slechts gedeeltelijk medegedeeld 
advies van November I 882 , over dit punt niet ge
sproken zijn, indien niet juist de bedenking van den 
heer de Villiers mij aanleiding had gegeven het een 
of ander hieromtrent te zeggen. Ik deed het in de 
door de commissie uit dat advies wel aangehaalde 
woorden, zeggende: "kortheid halve discussieer ik 
niet lang over de kwestie van de bevoegdheid der 
Regeering om met personen of maatschappijen in 
onderhandeling te tr den. Ik b n volstrekt over~ 
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tuigd dat de Regeering dit recht heeft verkregen in 
de zitting van den Volksraad." Het punt dat de 
commissie in gebreke is gebleven te onderzoeken, 
i duidelijk dit: heeft de Volksraad in November I 88 I 
behalve de speciale goedkeuring van de conces ie 
Handelmaatschappij, een generale volmacht aan de 
Regeering gegeven, om alles in zake Bank te doen 
wat nuttig en noodig was, of niet? 

Ik keer terug tot de benoeming der comm1 1e in 
Januari I882. Voor mijn afreis naar \Vakkerstroom 
zend ik de stukken naar den Auditeur-Generaal. Bij 
mijn terugkomst in de volgende maand vind ik dat 
er niet het minste verricht is aan de opdracht der 
Regeering, en bovendien dat een geheel nieuw element 
den loop van zaken heeft verstoord. Een vergadering 
van notabele burgers van het land, waarbij de Voor
zitter van den Volksraad, de Auditeur-Generaal, de 
The aurier-Generaal, ook de vice-President en andere 
leden van den Uitvoerenden Raad had plaats ge
vonden in Heidelberg. Daar was besloten tot 
oprichting een er Volksbank, met een kapitaal van 
.e 7s.ooo, en zelfs, als ik wel heb, wa een voorloopig 
be tuur benoemd, bestaande uit den Voorzitter van 
den Volk raad, den Auditeur-Generaal, den The
saurier-Generaal; en waren voort commi sari en het 
geheele land door aan ge teld, voor het meerendcel 
uit leden van dm Volksraad be taande. 

Ik handhaaf nu nog het gevoelen dat ik ten 
vorigen jare, den 7den April I 882 aan de regeering 
kort en onomwonden heb medegedcelJ n wat door 
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de commissie ook is aangehaald. Ik kleed het nu 
m andere bewoordingen aldus in: l1ct plan van de 
opriclzting dezer Volks-Bank heeft aan de Ned. 1-faudel
maatsc!tapp&' goeden grond gegeven om ziclz terug te 
trekken van lzaar aanvraag. 

Ik doorzag dat ten vorigen jare, ik vreesde voor 
die terugtrekking en gaf aan de regeering kennis 
van die vrees. 

De brief van de Handelmaatschappij den 4 den April 
gedateerd bericht der regeering, dat "aangezien ons 
uit de dagbladen blijkt dat thans bij u te lande 
pogingen aangewend worden om eene Circulatie
Bank in het leven te roepen, welke wij niet wen chen 
in den weg te treden, ·wij van onze plannen tot 
oprichting der geprojecteerde Nationale Bank voor 
Zuid-Afrika, waarvoor ons ten vorigen jare per tele
gram de concessie werd toegezegd, verder afzien." 

Ik had du goed gezien. Trouwens het ligt zoo 
voor de hand, dat er al heel weinig politiek of 
financiëel doorzicht voor verei cht wordt, om de 
waarheid te erkennen , dat men niet tegelijk van 
twee wallen kan eten, aan een Nederlandsche ~Iaat
schappij conces 1e geven voor een Nationale Bank 
en een eigen Volksbank oprichten. \Vaarom hier de 
Volksraadscommissie mijn bewering een "ongegronde" 
noemt is onbegrijpelijk. Zij had wèl zoo goed ge
daan en haar eigen waardigheid beter opgehouden 
indien zij aan den Volk raad had voorgehouden , 
hoe jui t de taat procureur de zaken had beoordeeld. 

en 7dcn April I 882 chrijf ik aan de regeering: 
.,h 't plan [der Volksbank] nu in d courant <rcpu-
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bliceerd maakt alle verdere beschouwing overbodig; 
de aanvraag der Handelmaatschappij in Amsterdam 
moet nu beschouwd worden als te zijn vervallen en 
overleden" en drie dagen vroeger had in Amsterdam 
de directie dier Maatschappij het bericht van dat 
overlijden reeds verzonden. 

Het sprookje dat het volk door dit plan eener 
Volksbank "medewerkte tot h t 1 eoogd do 1 ," en 
dat "de ontwerpers van het plan wel degelijk be
doelden de onderhandelingen met de Handelmaat
schappij te bevorderen," is mij sedert bekend, name
lijk sedert ik in mijn diepe verontwaardiging den 
7den April I 882 die straffe opinie aan de regeering 
zond en ,, buiten voorkennis van de overige leden 
der commissie" - wel zeker, die stoutmoedigheid 
bezit ik! - de stukken over de Bank terugzond 
naar de regeering. Sedert weet ik, dat zulks de 
officiëele verklaring en vergoelijking is van een aller
ongelukkigste handeling. Er had een zeer ernstig 
onderhoud plaats tusschen Z. H. Ed. den vice
president en mij zeiven op dit punt. Ten laatste, 
tegen beter weten aan , maar in de zwakke hoop 
dat de Handelmaatschappij zich de gemaakte excuses 
zou laten welgevallen waar eenige kans voor was, 
omdat het geheele plan der Volksbank, als het op 
stuk van zaken aankwam, zou blijken een dood
geboren kind te zijn, legde ik mij neder bij de 
officiëele interpretatie en doorzag nog eens de ont
werp-concessie der Ned. Handelmaatschappij en kwam 
met de andere leden in de te maken veranderingen 
overeen. 
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Dit is het voornaamste wat ik over het concessie
plan der Nederlandsche Handelmaatschappij heb aan 
te voeren. Hoewel het nergens rechtstreeks door 
heeren leden der Volksraadscommissie wordt gezegd 
is het toch kennelijk in hun rapport duidelijk genoeg 
geïnsinueerd, dat ik de oorzaak ben van het mis
lukken dezer onderneming. Daartoe moet dien t 
do n de poging om mij t do n yoorkomcn als met 
mij -zelf in strijd, in mijne adviesen aan de reg ering 
over hare gebondenheid aan de Handelmaatschappij. 
Na hetgeen ik daarover reeds aanvoerde kan ik nu 
verder zwijgen over dit punt. Daartoe moet vooral 
ook dienst doen de onwelvoegelijke opmerking dat 
des Staats-ProGureurs bewering over het plan der 
Volksbank een ono-egronde bewering is: "daar hij 
wi t dat het volk dezen stap deed niet uit tegen
werking, maar dat het, in onbekendheid met de aan
gevraagde conce sie, hierdoor veeleer medewerkte 
tot het beoogde doel". \Vanneer in het vuur van 
zijn pleidooi een Advokaat zulk een verdachtmaking 
aan zijn tegenpartij richtte zou elk rechtgeaard 
rechter hem op de vingers kunnen tikken, en hem 
indachtig maken, dat hij niets mag stellen , wat niet 
bewezen is, of waar zelfs geen schijn van bewijs 
voor geleverd is. En hier zijn het drie rechters die 
zich aan zulk een insinuatie schuldig maken! Het 
feit is, dat ik niet het allerminste geweten heb van 
het plan der oprichting eener Volk bank, dat de op
richters mij geheel onkundig hebben gelaten zoowel 
van hun plan, als van hun bedoeling; dat ik zelf nu 
no•T niet weet, dat het de bedoeling der oprichter 

3 
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geweest is om de concessie der Handelmaatschappij in 
· de hand te werken. Dat ik het zelfs nu nog niet geloof. 

Neen, daar is niemand in de Transvaal die meer 
en bitterder teleurgesteld is geweest door het in 
duigen vallen van het plan der Handelmaatschappij, 
dan de ondergeteekende. Ik heb van de herstelling 
onzes volksbestaans af alle eerlijke pogingen in het 
werk gesteld om hollandsch geld, hollandsche energie, 
hollandsehen invloed voor de jonge republiek te winnen. 
En dat het gulden plan der Handelmaatschappij mis
lukte "door nalatigheid onzerzijds" - en "door het 
onverstandig plan der V olksbank" voeg ik aan de 
conclusie der commissie toe, terwijl ik vooralsnog 
daarlaat te gissen welk oorzakelijk verband er be
staan heeft tusschen die nalatigheid en dat Volksbank
plan, - is mij altoos voorgekomen als een per aan
lijk échec in mijne eigene politiek. 

DE CoNCESSIE Lm BL. 

Toen het rapport der commis ie over deze concessie 
in den Volksraad voorgelezen was hebben de geachte 
leden dezer vergadering wel geen anderen indruk kun
nen bekomen, dan dat deze concessie op een verkeerde 
wijze was verkregen, dat hoogstwaarschijnlijk de 
ondergeteekende de voorname man is geweest die 
aan de heeren Hollard en Keet als gelastigden van 
Emil Loibl die concessie heeft bezorgd, en dat, om 
van niet genoemde- hooge ambtenaren of regeerings
personen - te zwijgen, tot het laatste toe de "toen
malige waarnemende Thesaurier-Generaal, en de Audi-
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teur-Generaal" met name zich verzet hebben tegen 
die concessie. 

Ik heb herhaaldelijk overgelezen wat de commissie 
schrijft van daar af, waar zij na met de Concessie
Handelmaatschappij afgehandeld te hebben, overo-aat 
op de aanvragen der firma Hollard en Keet, in 
deze woorden: "Op 18 Augu tus 1882, enz.'' tot en 
met n°. 3 harer conclusie, en ik moet er bij blijven, 
dat de commissie bedoeld heeft aan den V elksraad 
dien indruk te geven. 

\Velnu zij heeft dan een valsehen indruk teweeg
gebracht. 

De eerste stap i door de regeering gedaan den 
1 8den Augustus 188 2, toen zij aan de heeren Hollard 
en Keet de conces ie aanbood, zooals aan de Handel
maatschappij was aangeboden. Of de regeering hierin 
gehandeld heeft op het advies harer verantwoordelijke 
raadgevers is mij onbekend, zekerlijk niet op het mijne. 
Ik had destijd niet de eer tot die verantwoordelijke 
raadgevers te behooren. 

Een paar maanden later herhaalde de genoemde 
firma hare aanvraag, wijzigende den naam van haar 
lastgever. Toen werd door de regeering die aanvraag 
in handen gesteld van den Auditeur-Generaal, den 
voormaligen The aurier-Generaal en den ondergetee
kende. Brokken uit de adviezen van de eerste twee 
heeren worden door de Volk raadseemmis ie aange
haald dienende om te doen geleoven dat die heeren 
tegen het verleenen der conces ie waren. Van mijn 
vrij uitvoerig advi wordt niets dan de reeels genoeg 
be proken paragraaf aangehaald, n de \' olk raad 



geheel onkundig gehouden van de bijzonderheden 
van mijn advies. Alleen daaruit kan blijken of de 
ondergeteekende verkeerde argumenten heeft gebruikt, 
om een in zich-zelf verwerpelijk plan bij de regeering 
er door te slepen. Men publiceere het toch zoo 
spoedig mogelijk. 

Nadat ieder onzer zijn advies schriftelijk had uit
gebracht, werden de stukken weder naar de regee
ring gezonden, en deze riep ons persoonlijk in eene 
vergadering des Uitvoerenden Raads, waarbij als ik 
mij niet ten eenenrnale vergis ook de voorzitter van 
den Volksraad was uitgenoodigd. Ik herinner mij 
nog de bijzonderheid dat als reden voor zijne tegen
woordigheid werd opgegeven , dat hij toch voorzitter 
was van het comité voor de oprichting der V olksbank. 
In die vergadering werd de aanvraag dezer concessie 
besproken, uitvoerig behandeld en voor zoover ik 
mij herinner met algerneene sternmen besloten die 
concessie te verleen en. De Auditeur-Generaal, de 
voormalige Thesaurier-Generaal en de Staatsprocureur 
werden verzocht de statuten op te maken. Zij 
hebben dit gezamenlijk gedaan, volgende zoo na 
mogelijk de statuten der Nederlandsche Bank. Toen 
op hun gemeenschappelijk ontwerp de regeering hare 
goedkeuring had gegeven , belastte de Auditeur
Generaal zich per oonlijk en geheel vrijwillig met 
de finale redactie. 

Mij is van verschil van gevoelen , verder of dieper 
gaande dan vraagpunten van détail, niets bekend. 
De Staat president was persoonlijk zeker niet het 
minst warm ingenomen voor de zaak. Deze con-
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cessie mag de vrucht heeten van gemeen chappelijk 
overleg , welke in de hoop van een bankinrichting 
te krijgen, onafscheidelijk vast verbonden aan het 
lot van het land, allen over menig bezwaar aan 
het ontwerp verbonden deed heenzien. Ik noem 
daarom de uitdrukking in het rapport: "dat het geen 
wonder is dat een sterke tegenstand ontwaakt is 
tegen een concessie, die op zulk eene wijze ver
kregen is," eene onware en onwaardige voor telling, 
ge chikt en waarschijnlijk bedoeld, om het vermoeden 
te wekken, dat er onedele middelen zijn aangewend 
om de regeering tot het verleenen eener schadelijke 
concessie te brengen. Inderdaad, niets is eenvou
diger en geregelder geweest dan de behandeling 
dezer concessie. 

Maar ik bemerk voortschrijvende, dat ik zelf gevaar 
loop van in den strik te vallen waarin de Volksraad 
kennelijk is gevallen. 

De commissie heeft op eene handige manier haar 
taak vereenvoudigd en zonder gronden op te geven, 
zelfs zonder het punt te stellen, kalm aangenomen 
dat de concessie Loibl verwerpelijk was, voor het 
land nadeelig en dat ieder die er de hand in had, 
daardoor alleen als het ware reeds gebrandmerkt was. 

Ik ben van een tegenoverge teld gevoelen. Ik be
weer dat de Transvaal moeielijk een bankinrichting kon 
krijgen, die meer voordeelen opleverde voor den Staat 
dan door deze concessie Loibl of eene gelijksoortige. 

De vele voorrechten in deze concessie aan de 
regeering ge chonken, maakten misschien het wel
lagen der ond rneming twijfelachtig. 



Ik ben niet blind voor enkele zwakke zijden in de 
statuten. Maar wanneer het leidspoor van de voor
zichtige Nederlandsche wetgeving op het punt van 
banken grootendeels gevolgd is, dan gaat het niet 
aan voor een V olksraadscomrnissie om zonder zich 
te verwaardigen een enkel bezwaar tegen die con
cessie zelfs te noemen, stilzwijgend aan te nemen 
dat zij ten eenenmale verwerpelijk was. 

Nu zij dit heeft nagelaten behoef ik natuurlijk dit 
punt ook niet breed uit te werken. Ik wijs alleen op 
de verregaande loszinnigheid en oppervlakkigheid 
waarmede dit rapport is samengesteld. 

Wij - en ik bedoel hiermede allen van den Staats
president, den Voorzitter van den Volksraad af tot 
aan den ondergeteekende in kluis, hebben eerlijk 
gemeend het welzijn van de republiek te behartigen, 
bij deze concessie. vVie een vermoeden wekt alsof 
een onzer misschien om privaat belang zich in deze 
zaak tot adviezen of opinies heeft laten leiden, tegen 
het belang van het algemeen , - en hoewel de Volks
raadscommissie door de keus hé!.rer onbestemde woor
den tot veel verdachtmaking de deur heeft geopend , 
zoo wil ik haar toch in dit opzicht niet aanklagen -
maakt zich schuldig aan de misdaad van lastering. 

Een der zeker minder aannemelijke punten in de 
concessie was het gevaar van het "Engelsch" geld. 
Om daaraan te gemoet te komen bevatte de con
cessie de verplichting voor den ondernemer - de 
inschrijvingen op de leening voor het maatschappelijk 
kapitaal te openen gelijktijdig te Amsterdam, Londen, 
Frankfort en Parijs. Ik herinner mij dat ik ten min te 
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naar meer dan eene zijde m :Nederland heb ge
schreven en op die bepaling opmerkzaam gemaakt, 
de hoop uitsprekende dat wanneer het tot inschrijving 
kwam, de sympathie in Nederland zich haasten zou 
om z66 deel te nemen, dat van zelf door de macht 
van het geld de Nederlandsche invloed de boven
hand had. 

Het is intu schen niet zoover gekomen. Toen ik 
tegen April van dit jaar in Londen kwam bezocht 
mij de heer Hallarel, en verzekerde mij dat de ernstige 
agitatie in Londen en geheel Engeland tegen de 
Tran vaal al zijn ondernemingen met den heer Loibl 
hadden doen mislukken, en dat nu zijn eenige hoop 
voor een Bank was gevestigd op de ondersteuning 
van La Banque d'Escompte te Parijs, met wie hij in 
onderhandeling was geraakt. Ik heb toen, zonder 
de minste aarzeling, een advies naar Pretoria ge
zonden, aanradende de Regeering om rechtstreeks 
uaar Par&'s aan die genoemde inrichting hare bereid
willigheid te kennen te geven om in onderhandelingen 
te treden. De Volk raadscommissie maakt hiervan, 
dat ik ongevraagd aan de Regeering heb voorge
schreven wat zij te seinen had! \Velzeker, ik heb 
nog wel meerelere dingen ongevraagd o-edaan. Toen 
ik al spoedig daarna, en vooral na zelf in Parijs 
geweest te zijn bemerkte dat de kan van slagen 
Jaar niet zoo groot was, ben ik in Amsterdam her
haaldelijk, ook door de eervolle onder teuning van 
invloedrijke mannen, in de gelegenheid gewee t, de 
quaestie eencr Nationale Bank voor de Tran vaal ter 
sprak te brengen, neen m er dan dit, met klem en 



geestdrift aan de sympathie van die mannen aan te 
bevelen. Het komt mij voor, dat indien de Volks
raadscommissie onder de haar voorgelegde stukken 
o. a. ook had kunnen zien, de brieven door mij uit 
Amsterdam naar Pretoria geschreven over deze quaestie 
eener Nationale Bank en over de te verwachten 
ondersteuning zij stellig en zeker wel een ander licht 
op mijne bemoeüngen met de Bank, zou hebben ge
worpen. Het zou mij een zeer groote satisfactie 
geweest zijn indien ik het middel had kunnen zijn, 
aan de Transvaal een zelfstandige, vrije, en aan het 
lot des lands onafscheidelijk verbonden Bankinrichting 
te bezorgen. 

Ik heb hiermede met het rapport der commiSSie 
afgehandeld, voor zoover het zich verdiepte in het 
verleden , zich onledig hield met mijn persoon en 
een zoogenaamd historisch overzicht gaf van de 
onderhandelingen over een Bank. 

Het gewicht der zaak drijft mij, om het voetspoor 
der commissie volgende "ten slotte bescheidenlijk 
eenige opmerkingen te maken." Ik schrijf eenvoudig 
ter neder, wat ik zeker niet in gebreke zou gebleven 
zijn, aan de overwegingen van den Volksraad voor 
te leggen , wanneer ik het genoegen had gehad bij 
de behandeling dezer zaak tegenwoordig te zijn ge
weest. 

1°. Het mag een reden van beklag zijn, dat de 
comffilSSie niet met meer openhartigheid en vader
landsliefde aan den Volksraad heeft geadviseerd. De 
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mislukking in de plannen tot het verkrijgen eener 
Nationale Bank is één van beiden, àf het gevolg 
van een zekeren samenloop van omstandigheden, niet 
geheel in de macht der regeeringsmannen in Pretoria; 
àf wel de directe fout van sommigen of allen dier 
personen. De volksraads-commissie in inueert het 
laatste geval. Indien zij werkelijk overtuio-ei was ge- • 
weest van de waarheid daarvan, dan had zij den 
moed harer overtuiging behaoren te bezitten, en aan 
den Volksraad moeten voorstellen die per on en in 
staat van beschuldiging te doen stellen. 

Nu zij dit niet gedaan heeft, had zij de vraag 
behooren te overwegen, of het belang van het land 
gebaat was met de oprakeling van al die nu toch 
eenmaal niet meer te her tellen fouten, en of de 
openbaarmaking daarvan ook oms nadeelig kon zijn 
voor het crediet \'an het land. 

Het zijn toch niet de mislukte onderhandelino-en 
met de Ned. Handelmaat chappij, het is niet de 
mi lukking van de conce ie Loibl, welke het crediet 
van het land schaden, maar het is de volmaakt 
noodelooze openbaarmaking van een en ander wat 
aan het crediet kwaad kan doen. De Volksraad had, 
des goedvindende , eenvoudig aan de regeering kun
nen verklaren, dat de conces ie Loibl, door verloop 
van tijd vervallen zijnde (indien ik mij toch niet be
drieg, dan was die conce sie ipso facto van nul en 
geener waarde, indien de Bank niet, binnen zes 
maanden na dato der teekening van de acte, was 
geve tigcl), de regeering geen nieuwe conces ies meer 
mocht geven. Daarmede ware voldaan aan hetgeen 
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de Volksraadscommissie "het verlangen der bevol
king" noemt en tegelijk ware de eer der regeering 
en der natie bewaard gebleven. 

Dit is wat mij doet zeggen, dat ik wenschte dat 
de commissie met meer vaderlandsliefde haar advies 
had ingericht. \Vanneer men aan een volk rijke 
hulpbronnen van uit den vreemde zoekt te bezorgen, 
dan doet men zijn best om de eer van dat volk 
voor den vreemde op te houden. De commissie 
heeft het tegenovergestelde gedaan. Onvergeeflijk 
te achten "in den critieken toestand waarin 's lands 
financiën verkeeren." Dat zijn woorden der com
missie, waarvan ik de volle verantwoordelijkheid voor 
haar laat. 

2°. Het moet verder betreurd worden, dat met 
zoo weinig ernst in dit rapport aan den Volksraad 
de wenschelijke voorlichting is gegeven in zake het 
nut en de vereischten eener Bank. De zoo bijzonder 
samengestelde Volksraadscommissie had een onschat
baren dienst aan land en volk kunnen bewijzen , 
indien zij zich de moeite had gegeven om vele on
juiste en verkeerde denkbeelden en verwachtingen 
over een nationale Bank terecht te brengen. De 
commissie deelt mede, dat 2 5 memories door 1 6oo 
burgers geteekend allen tegen de concessie Loibl 
gekant, bij den Volksraad zijn ingekomen, maar 
behalve de bijzonderheid: dat 2 2 daarvan protestee
ren tegen de geheele strekking en 3 vele en ingrij
pende wijzigingen verlangen; dat 7 oprichting be
geeren van een "ware Volksbank of Regeeringsbank" 
en 5 eene buitenlandsche leening willen sluiten, heeft 
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zij zich geen moeite gegeven om de bezwaren in 
die memories vermeld op te geven, te kla sificeeren 
en te beoordeelen. Of vereenigt de commi sie on
gezien zich met al de bezwaren door die r 6oo bur
ger te berde gebracht? Zijn er onder die bezwaren 
geenc welke zoo kennelijk van verkeerd inzicht in 
bankzaken getuigen , dat het onmoo-elijk is daaraan • 
te gemoet te komen ? 

Zal niet elke ware Nationale Bank, uit den aard 
der zaak aan vele bezwaren zijn onderworpen, of 
beter gezegd, tegen den zin zijn ingericht van zeer 
velen? Ik spreek natuurlijk van eene Bank, die be
staan kan. 

Ik vrees dat de Volk raad -commis ie zelve zeer 
weinig over bankzaken heeft nagedacht, en dus ook 
weinig behoorlijk advie in dezen heeft kunnen geven. 

Ik leid dit af uit het stelsel dat zij aanraadt: 

a. er zal een leening o-esloten worden , met de 
opbreng t daarvan - geheel of gedeeltelijk -
zal de Regeering eene 1 Jationale Bank vestigen; 

b. de voordeelen van dit stelsel zijn: 
1° dat de Regeering zelf het beheer over het 

verkregen kapitaal houdt; 
1° dat alleen de renten van de leening het land 

uitgaan , terwijl alle verdere voordeelen in 
het land blijven ; 

3° door de uitgave van noten zouden de renten 
verhoogd worden en in de Staat kas vloeien ; 

+ 0 de Regeering zou daardoor nuttige onder
nemingen kunnen uitvoeren ; 
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5° de bevolking zou een veilige finantieele hulp 
van hare Regeering erlangen ; 

1mmers 
"terwijl een Bankmonopolie, bij wijze van con

cessie verleend, met een groot uitlandsch kapi
taal wel tijdelijk schijnbaar de bevolking bevoor
deelt door eene milde uitzetting van gelden , 
tegen een billijke rentekoers, maar het toch 
altoos in hare macht heeft, wanneer zij de be
volking van zich afhankelijk heeft gemaakt door 
verboaging van rentekoers het land uit te putten 
of door plotselinge opzegging van kapitaal een 
geldcrisis te veroorzaken en de burgers te 
ruïneeren" 

zal de Regeering zeker naar de opinie van de Volks
raads-commissie de rentekoers niet kunnen verbaogen, 
en het kapitaal niet plotseling opzeggen ! 

De Regeering - tegelijk zoowat Bank-directie, de 
commissie gebruikt het woord: "Regeeringsbank" ; -
de inkomsten der Bank in 's lands schatkist - het 
publiek individueel door de Regeering financieel onder
steund, zonder vrees voor verboaging van koers of 
opzegging van het geleende kapitaal - en dat alles 
met vreemd geld, waarvoor men den vreemdeling 
niets meer dan een "billijke rente'' geeft, terwijl men 
de voordeelen voor zich zelf houdt: zietdaar het 
stelsel, dat ik aangeraden zie, en wat mij doet zeggen 
dat de Volksraads-commissie om goede redenen geen 
behoorlijk advies heeft kunnen geven. Ik zeg het 
met diepen ernst, naar de begin elen in dit rapport 
doorstralende, zou deze commi sie, indien de con-
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cessie der Handelmaatschappij aan de orde ware ge
weest en indien haar advies gevraagd was, aan den 
Volksraad hebben voorgesteld die concessie te ver
werpen. Met den maatstaf dezer beginselen gemeten 
is de laatste niet minder verwerpelijk dan de concessie 
Loibl. 

Met hoeveel erkentelijkheid zouden niet alle oprechte • 
vrienden der republiek een grondig advies in bank
zaken ontvangen hebben van mannen, die door het 
gewicht hunner maatschappelijke positie misschien in
vloed genoeg zouden gehad hebben, om vele onjuiste 
denkbeelden, en vele vooroordeelen over bankzaken 
tegen te gaan. 

Nu is het tegenovergestelde geschied. De volks
raads-commissie heeft een plan gerecommandeerd, 
waarvan de gunstigste kant is, dat het een onmo
gelijk plan is. Indien het mogelijk ware zou het 
reddeloos het financieel bestuur des lands in den 
grond boren. 

J 0
• Een allerbedenkelijkst verschijnsel in deze geheele 

zaak is het optreden van de drie rechters. Er is in 
lange geen grooter kwaad gedaan aan de zelfstan
digheid van de rechtbank, dan door deze bemoeiing 
van rechterlijke ambtenaren met de politiek van den 
dag. De grondwettige basis van onzen regeerings
vorm is daardoor geschonden, en het vertrouwen op 
de onafhankelijkheid der rechterlijke macht geknakt. 

Men onderstelle eens b. v. dat hetzij de onder
geteekende , of anderen door den inhoud of de 
strekking van het rapport dezer volksraadscommissie, 
in eer en goeden naam kwaadwillig zich aangeta t 



rekende, en m rechten redres wenschte te zoeken 
voor dit ongelijk hem aangedaan , waar zal hij recht 
zoeken ? De rechters zijn de mannen die hem ver
ongelijkt hebben, en hij is zonder rechter. 

\Vel zeer slecht beraden is de Volksraad geweest 
toen zij dit punt over het hoofd zag, en onbegrijpelijk 
mag het heeten, dat de rechters zeiven niet beter 
de eischen en de plichten van hun ambt hebben 
begrepen. 

Ik eindig, HoogEdele Heer, maar niet dan na ten 
slotte nog twee opmerkingen gemaakt te hebben. 
Eene daarvan is mij de aangenaamste van allen , 
want zij stelt mij in staat, althans op één punt mijne 
overeenstemming uit te spreken met de V olksraads
Commissie. Deze stelde namelijk aan den Volksraad 
voor financieele hulp in Nederland te gaan zoeken, 
meer dan dit, zij wil een financieel en deskundige van 
daar ontbieden, en heeft voor nog andere plannen 
het oog op het oude moederland gevestigd. Ik heb 
sedert jaren geen ander doelwit nagejaagd: en ik 
zal het met oprechte vreugde zien gebeuren , dat 
het den afgevaardigden, dien de Volksraad naar Ne
derland zendt, gelukt wat mij en anderen tot nog toe 
niet is mogen te beurt vallen. Maar ik houd één 
raad niet terug. De oprechtheid van het verlangen 
naar hulp uit Nederland kan door niets beter bewezen 
worden, dan door de oprechte waardeering van de 
personen en de werkzaamheid der Nederlanders in 
de Transvaal gevestigd, en dáár werkzaam voor 
den bloei en de onafhankelijkheid van het land. 
Zoo die mocht blijken niet te bestaan, dan zou het 
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verlangen naar hulp uit Nederland ten slotte niets 
anders beteekenen, dan begeerte naar het geld dat 
in Nederland gevonden wordt; en of: choon het zeker 
mogelijk blijft dat de geldmannen daar te lande, even 
als elders, genegen zullen bevonden worden, om een 
goede winstgevende speculatie te maken, zal de ym
pathie, waarvan de Volksraad -Commi sie zoo <reheel 
naar waarheid spreekt, dat in Nederland be taan 
heeft gedurende den vrijheidsoorlog voor ons die met 
ons leven voor de vrijheid der republiek ge treden 
hebben - de koorden der beur wel niet lo maken, 
wanneer de speculatie mocht blijken minder winst
gevend te zijn. 

Er zijn in het rapport der Volksraads-Commi ie 
een paar punten die de buitenlandsche politiek raken. 
In het belang van het land wil ik mijn oordeel daarover 
m het publiek niet uit preken. 

Ik heb de eer mlJ te noemen van 

U Hoog Ed. dm Diens/zo. Dimaar, 

DR. E. J. P. JORI • E. '. 

WIESBADEN, 

20 Augustus 1883. 
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