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\Vel Ed. Heer,-In antwoord op uwen aan mij gerichten
open brief van den 31sten December 1 89, yoor ten paar
weken geleden door mij ont1·angen, neem ik daddijk akte van
uwe op de eerste pagina gedane bekentenis : "dat u ook eenige
derzelfde bezwaren als ik nu nog heb, tegen de Z. A. Spoorwegconcessie van r885 :r.oudet opperen, indien deze concessie nog
verkend moest worden ; dat echter die bezwarende voorwaarden
door u van de z. A. Republiek zijn verkregen, omdat 1885 voor
de Republit'k een zoo ongunstig tijdperk was."
Ik zou deze uwe eerste verklaring of stelling eeni~szins l<Unnen billijken, indien u in dat oNGUN TIG tijdperk ook iets gedaan
hadt, dat op een begin van uit1·oering uwer concessie kon gelijken,
maar dat hebt u toen, als concessionaris, noch in 1885 noch in
1886 gedaan. Het heeft ruim twee jaren geduurd, van Mei 1885
tot Juli r887, eer u den eersten stap da:~rtoe gedaan heht, en
dan nog ma:u op hoogst drin~nde aanm:~ning onzer Regeering, die u in het he~ in van Maart 1887 mededeelde, de concessie
op den 1 sten '--eptem ber 1 88 7 in te zullen trek ken, indien u
niet vóór dezen laatsten datum de sroorwegm:~atscbappij hadt
opgericht.
Sedert het hegin van r887 w:~s er echter \'Oor onze Republiek een nieuw, op financieel en economisch gebied, zeer gunstig tijdperk aangebroken. Op r l\1 ei I 887 was onze oude s%spoorwer;leening, welke volgens u in 1885 op 6o% was gevallen,
reeds tot op g6 % gerezen en stond dus hooger dan ze vroeger
sedert 1876 ooit gestaan had.
In r88s toen het crediet van onzen Staat door een samenloop van omstandigheden, waaraan hij geen schuld had, zeer
ged~ald was, hebt u van onze Regeering de zoo bezwarende voorwaarden der concessie weten te >erkrijgen ; UEd. bekent het
zelf, maar het is eerst in Juli-October J88j, dat u van deze
bezwarende voorwaarden, alleen ten koste van ons Land, gebruik
maakt, d.w.z. sedert het rediet van onzen Staat weer hoog staat,
en dat dit voor u een meer dan voldoende waarborg moet zijn
voor het uitvoeren der concessie.
Gij heht echter alleen van die gunstige wending onzer
finantien gebruik gemaakt, om het voor den spoorweg noodige
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liapitaal geheel ten voordeele uwer maatschappij op te nemen,
hoewel het zeer ten nadeele onzer Republiek geschied is, alsof
u nog in dien ongun~tigen tijd van 1885 waart.
Trouwt'ns, het is toch geen groote kunst, om in een tijdperk
.als r887 een spoorwegmaatschappij te stichten en daarvoor het
nooclige maatschappelijke kapitaal a pari te verkrijgen, zooals u
verkregen hebt, w:tnneer een rente van 6°/" daarop door
<::en bloeienden Staat als die der Z. !\. Republiek gegarandeerd
i~, die bijna geen Staatsschulden beeft en waarvan een vroegere
s% spoorwegleening op de Europeesche Beursen aan 96/b gecotetrd wordt, en d.1t de gemiddelde rentestandaard er, zooals
te Amsterdam, voor soliede Staatslet:ningen tusschen 3~ en 4~%
wisselt, wat in 1887 werkelijk het geval was en nog is.
In zoodanige omstandight>den had elk eenigzins soliede
groep financiers het maatschappelijk kapitaal met rentewaarborg
van 6%, niet zooals UEd. n pari, maar heel gemakkelijk aan
I 12% tot I Is % kunnen verkrijgen.
Dat dit zoo is, bewijst u zelf
op pagina 8 van uwen brief, waar u zegt ., dat thans de aandecJen uwer ma:nschapp;j, sedert bijna 3 j1ren bestaande, hoewel
1-ag niets van den spoorweg bestaat, reeds O!J 1 24% gecoteerd
worden, hetgeen zij reeds in 1~1'17 wt:rden, kort na de uitre1kin~
der titels ......... .
In 1885 en ook nog in 1886 hadt u de conces,i.; op Portugeesch gebied van i\fc:\Turdo tegen den zeer geringen prijs vaR
hoogstens {, 2o,ooo kunnen o\·ernemen, waan·oor hij zt:lf nog in
I 886 Vt·or Paaschen tot u te Amstt·rdam kwam ; u had ze alstoen
misschien nog wel ,·oor ;{; ro,ooo à .L 1 s,ooo sterling kunnen
bekomen, indien u maar met hem een weinig ernstig, 111 het
hoogste belang voor onze Re!Juhliek, ludt willen onderhandele~.
Zulks zoude voor 0nze Republiek een on~:indig groot ,-oorded
en belang geweest zijn. daar de Portugeesc·he lijn, die voor het
bouwen en uitrusten maar {,21o,ooo of {3,soo per mijl gekost
heeft, nu voor geen {,r,soo,ooo meel voor ons te koop is. Indien
-dat uiterst biliijke aanbod indertijd van Mc:\J urdo door u niet aangenomen is, kan het niet anders dan het bewijs daarstellen, dat
u voor geen [ 2o,ooo venrouwen steldet in uwè concessie, en
evenmin in onzen Staat, dit: u toch, met den grootsten da11k
de {, 2o,ooo zou teruggegeven heb her~, wanneer u bter van
uwe eigen co:1r.essie zoudt afget.ien hehhen. Doch meer-door dat
afslaan van McMurdo's aanbod handeldet u verder geheel in
strijd met art. XXX[ uwer cor.cessie, dat u de vt!rplichtinl{ oplegde van het 1.00 noodig vcrkrijgen ckr Portugeesc:he concessie
voor de lijn van Del1goab.ud tot aan de T1 a~>:svaulsche grens.
!\laar zooals u r.eidet en schreeft in d\86, dacht u dat d~
Portugeesche concessie van zelf t n wel gratis in uwe handen
moest vallen, terwijl Mc\·!urdo een man was, die in t:ehecl Engeland voor geen {, 70 ster! in.!!; cn-:rliet had, tn. nochtans ~tichtte hij,
dezelfde .\fcMurdo, ee•1ige lilaanJen later de Compauhia Cominho
de jtrro ii Lou ·enco !.farq1J~s da Tramsvaal, met een kapitaal van
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.;(, 7so,ooo, welk om hij wd degelijk te Londen, in Engel:md,
vond.
Dit verzuim of de7.e uiterst geringe helnngstelling in de zaak
van uwentwege gedaan gedurende die jaren, is des te grtoter, daar
u als concessionaris hoegmaamd geen geldehjktnu·aarborg voor het
uitvoeren uwer concessic hadt gesteld. U kondel eiken dag van
uwe concessie afzien zonder ccnig verlies van uwen kant te lijden,
hetgeen op nieuw ecnc hwtengewoon groote toege1·endheid van
de Regecring was. Met de Republiek, tegeno\'er u als concessionaris, was dat niet het ge1·al; zij kondeniet de concessie intrekl<en wanneer zij bet wilde.
Dnaruit volgt dan ook ten duidelijk st!', dat beid~ wntrakteerende partijen, u al~ concessionaris en de Republiek als consessievc·leenster, niet op gelijken 1·oct tegenover elkander stonden en nog niet staan ; dat u als cunces~ionaris tot niets geuondeu waart ; en dat de Republiek echter wel tegenO\ er u, door
zeer bezwarende voorwaarden gebonden was en nog is.
Ik vraag u nu in gemoede, of het billijk, zelfs re<'htl·anrdig
is, 1.ulke bezwarende voorwaarden tegen ons land nu nog stnande
te houden, aangezien u in die ongunstige jaren niets, hoegenaamd
»iets ~edaan heht om de concess e, dat is uu•e belofte, uit te
voeren, maar integendeel door uwe zeer geringe belangstelling
in de Z. A. spoorwegzaak zelve vóór 1887 alleen aan onze
Republiek een zeer groot zedelijk en materië<!l nadeel hebt berokkend : immers de c.mces:ie McMurdo ging voor goed in
vreemde handen o1·er, waaruit de lt'rminus van onze eer. te en
voornaamste nationale .~poorweglijn niet meer dan tegen een
koloss:1al groote som, en dan nog is het zeer twijfelachtig,
te verkrijgen is.
'\'at u beweert, dat vuor het stichten door u op 24 Juni r887
uwer spoorwegmaatschn[' [!ÎÏ, ergeene hetere voorwa::nden Jan de
uwen, tot het houwen van den spoorweg, aang€hoden zouden zijn,
betwijfel ik tt'n stelligste, want in Augustus 1886 schreef de heer
Beelaerts van Blokland ;~an onze Regeering, dat <'P den 3den dier
maand te zijnen huize te 's Rage aan uwen mede-con essionaris,
den heer Cluyscnaer-u waart wegens ziekte verhinderd op die
-samenkomst aanwezig te zijn -1·an Belgische zijde 7eer gunstige
voorwaarden voor onzen spoonreghouw waren aangeboden. Deze
voorwaMden werden et'htcr later, na eene onderhandeling er over
met u gedurende ruim 4 maanden, door u vcrworpen ; ik vraag
waarom? ...... ja. wegens de kwestie var. den a forfait bouw, d.w.z.
het houwen en uitrusten van den gebeden spoorweg tegen een
per mijl of per kilometer ,·astgoestelden prijs; u 11ildet dat voorstel
van spoedig en solied houwen niet aannemen, hoewel schier alle
spoorwegen in Europa op die manier aangelegd worden.
Van dat Belgisch aanbod, u voor den laatsten keer den
2osten en 2 rsten December 1886 officieel gedaan, hebt gij onze
Regeering in dien tijd, zoo ver mij bekend is, geen kennis ge~e
ven, zooals het, ik zou denken, wel uw plicht was, ten minste als
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u in het belang van de Republiek, en niet slechts in dat van
uw eigen wildet handelen. Doch hiervan bewust, heeft alstoen
de hetrokken Belgische Maatschappij La Société Beige de
Chemi11s de fer, tak van de Société Générale van Brussel, haar
''oorstel den r2den April 1887 rechtstreeks aan onze Regeering
~edaan, maar deze was tegenover u gebonden en kon, hoe uiterst
voordeclig het Belgische voorstel ook was, niet weer voor 1 Sep·
temher 1887 hare vrijheid van handelen van u terug bekomen,
die ondertusschen uwe spoorwegmaatschappij oprichttet.
Volgens het Belgisch voorstel, was het niet eens noodig
een publieke leening voor den bouw en de uitrusting des spoorwegs aan te gaan; dus vooreerst geen aanzienlijk geldverlies,
zooals uwe maatschappij reeds dadelijk een van ruim {24,ooo,
alleen ten lwste onzer Republiek, veroorzaakt lweft.
De
spoorweg behoefde dan eerst betaald te worden, in rentetitels van
den Staat, naarmate hij per sectic voltooid, gcedgekeurd en v::>or
exploitatie afgelererd werd. De aanlegkosten werden per mijl of
per kilometer berekend, bepaald en vastgesteld, zoodat men juist
kon weten wat de geheele lijn aan onze Z. A. Republiek kosten
zou ; in die berekening en vaststelling der prijzen traden de
ingenieurs der Regeering als medewerkers op.
Verder waren de Belgische aannemers of aanleggers des
spoorwegs bereid de door hen van onzen Staat in betaling ont·
vangen rentetitels 4 a 5 of zelfs meerdere jaren, nog na de
gelzeele voltooiing van dm weg, in portefeuille te houden en zich
met de rente er van, die in uwe concessie door de Republiek ge·
garandeerd was, tevreden te zijn. Zij namen daarbij de rentetitels a pari aan, en boden de Regeering de gelegenheid tevens
aan ze in reel<sen, over een zeker getal jaren verdeeld, ook weer
"'pari in te koopen.
ÜJ! die wijze kon de Republiek dadelijk eigenaar van den
geheelen spoorweg worden, zou zelf dezen kunnen exploiteeren of
laten exploiteeren onder hare DIRECTE contróle en kon vervol·
gens, nadat het haar het beste te pas kwam, de geheele aanlegkosten amortiseeren; maar nu, o tempora o mores.
En ''last not least" gingen de Belgische aannemers reeds in
1~86 de verbindlenis aan, de geheele spoorweglijn van de zee
tot Pretoria in zes jaren te bouwen, daar u nog immer de voorwaarden uwer concessie (art. 9 en ro) handhaaft, deze lijn in
vijftien jaren tijds te kunnen bouwen, van af de Portugeesche
grens tot Pretoria, dus een lijn die nog 92 kilometer korter is
dan in het Belgische voorstel bedoeld wordt.
Van al die voorwaarden waart gij bewust sedert r886, maar
hebt ze eenvoudig niet aanvaard, omdat u en uwe financieele
vrienden in Holland en elders er niet uw persoonlijk voordeel
· in vondt,-ddch als verzachtende omstandigheid zegt u verder
op pagina 5 van uwen brief: "meer dan eens is hun (u de con" cessionarissen) aangeboden, om tegen een aanzienlijk bedrag
"de concessie te doen dienen tot winstbejag in handen van per-
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"sonen, wier belangen st rij dip; waren met die der Republiek" maar zij hebben er nimmer aau gedacht om i11 dergelijke ouderlta7Zde" li11gen te treden.'' Deze verklaring kan ik niet aannemen. Immers indien zij waar is, waarom noemt u dan geene namen, of
kunt u dat niet, omdat zij van politieke beteekenis zijn, waarom
heb~ gij ze dnn niet vertrouwelijk aan onze Regeering genoeilid of
medegedeeld,-zooals het uw eerste plicht was-wijl onzeRegeering
er het grootste hc.:lang hij had en nog heeft, de lieden bij naam
te kennen, d1e bij middel der spoorwegpolitiek onzen taat in
het geheim trachten te ondermijnen in het belang van .den
vreemdeling.
Het is hier onmogelijk voor mij aan te nemen, dat u den
Belgischen concurrent, die u zijn medehulp aanbood en ook de
concessie van u, maar zonder verr;oeding aan u, wilde overnemen, kunt
bedvelen als belangen hehhende, die trijdig waren met die der
Republiek. Immers het waren de Belgen, die in 1876 reeds begonnen waren met den bouw van onzen eersten spoorweg. Hier"an w;1ren zij en niet u de baanbrekers, en ,·oor zulken houw,
recht uitge~prol<en, vermeen ik ook, dat de Belgische industrie
een der heste is. Zij pro::luctert alles wat rechtstreeks tot de
constructie en compieeten bouw en uitrusting van een spoorweg
behoort, en ,·oor zeer billijken prijs, wijl de prijs VO'Jr handen arbeid in Belgie zeer laag staat, hetg<.'en een en ander niet
het ge,·al is in Holland, dat zich bijna van al zijn eigen spoor·
wegmaterieel in den vreemde, Belgie, Duitschbnd, enz., enz.,
moet voorzien.
J. n,
ook op die punten uwe aandacht getrokken, uwe
eigene onderhandelingen met de Belgische maatschappij herinnerd en uwe onverschilligheid in het overnemen der concessie
McMurdo onder het oog gebracht te hebben, vind ik, dat u niet
veel recht hebt met op pagina 5 van uwen brief uit te roepen :
"ik tart een ieder uit die eerlijk en waarheidlievend is, om een
"feit aan te halen waarbij door conc~·ssionarissen of Bestuur der
"Ned. Z. A. Spoorwegmaatsc1lappij is gehandeld in strijd met de
"belangen der Republiek."
Ziedaar dus vooreerst drie gewichtige feiten, waarop ik
uwe aandacht heb gevest1gd tn die zeer ten nadecle ,·an onze
Republiek zijn en steeds wezen zullen. Nog een ander nadeel
is het steeds vertragen van het bouwen der spoorweglijn, die
onder u voor ons land zoo nadeelige concessie nog m ~er nadeelig
wordt, onverminderd de voordeden uwer maatschap.pij. Daarvan
toch ligt de schuld niet hij de Republiek. maar de oorzaak ligt
in de minachting van u in 1 85 en 1886 tegenover 1\I< ~1urdo
getoond-nu nog na zijn dood door u belasterd. Hem wordt op
eene verachtelijke wijze door u, in uwen open brief, de titel
van gelui<zoeker naar het hoofd geworpen.
Die man was geen Engelschman, maar een Republikcinsche
Amerikaan. Lang voordat u uwe maat chappij stichttet, hteft
hij aar. onze Regeering zeer gunstige voorwaarden, veel voor-
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deeliger dan de uwen, aangeLaden, om den ~poorweg tot Pretoria
te bouwen ; maar door een fatalen samenloop van omstandigheden, werd hij hij ons verdacht gemaakt, als een spoorweg te
willen hou,,en met eene voor ons land vijandige bedoeling,
wat :. ooit bewezen is; integendeel, waar is het, dat u met
uwe tramconcessie over Portugeesch gebied hem in I 885 en
r886 he1·ig ;;edwarsboomd hebt, opdat hij voor ziJn spoorweglijn
geen geld in Europa mocht kunnen vinden, en opdat dan zijne
concessie aan u gratis in handen zou vallen. \V as het ook
niet om der.e reden, dat u o.a. aan Doctor Torissen Sr., toen
tijdelijk verblijvende in Europ,l (einde r8Ï36) verboodt, om
in zijne conferenties te Amstet dam, Brussel, enz. over de 7-. A.
spoorwegzaak te spreken, '·opJut de Engelschen, zoo vreesdet n,

"daarin bij de lom toenemende opgewondenheid over de Trausvaalsche
"goudvelden, er geen aanleiding zouden in~vindm McMurdv kapitaal
" te bezt~rgen, want vindt deze het 110odif!e geld voor zijn spoor•veg
"(den terminus van den eigentlijken Transvaal-spoorweg) dan lar;,
" zooals u dacht, uwe zaa/1-rijke concessie- op den rug!" En
"zou het dan ooll niet jammer zijn, dat aldus babbelzucht, (zooals die
"van den geleerden Doctor Jorissen Sr.) en winstbejag (cmhe" scheidenbeid waarvan McMurdo kün profiteeren) lt m de uwen
"beroofde van de ......... verdiende(?) VRUCHTE (?!)uwer
" tmaciteit; gelzeimlzouding moet dus de leuze zijn.''
Ik acht het dus, d•lt u geen recht hoegenaamd hebt, om te
bogen op uw gedrag, zooals d.lt wa~. "gedurende de door u zoo
"genoemde taaie en zware worsteling met Mcl\lurdo en om onze
"Regeering tot getui~e te roepen, of ooit van uwe zijde, misbruik
"is gemJ.akt, van de moeielijke positie waarin die Republiek (! ?)
"tegenover den gelukzoeker verkeerde (4de alinea, sde pagina,
"van uwen open hrief aan mij).''
U hebt de worsteling ge%ocht, u hebt ze gewild, want hadt
u vóór Paaschen 1886 een hillijke overeenlwmst met Mcl\1urdo
willen sluiten, die worsteling was nooit ontstaan. En wat is nu de
uitslag er van geweest, en wat hebt u er ,-oor ons bij gewonnen ?
Niets goeds.
Door uwe onbehendige handelwijze met op uiterst hooa-e
winsten bedachte bar;kiers, vooral te Berlijn, vond Mcl\Iunlo
nu dadelijk het noodige kapitaal voor zijn spoorweg te Londen.
J\Iet dat kapitaal in handen, houwde hij zt_;ne lijn en dwarsboomde u nu op r.ijne beurt (I887, 1888 en t88g) zooals u hem
gedwarsboomd had t in I 88 5 en r 886, en wie heeft- sedert vijf
lange jaren van af I88s tot op den dag van heden- al de
onkosten voor dien strijd betaald en al de nadeelige gevolgen
van het in die jaren niet tot stand komen van den spoorweg
ondergaan?
:r\ iet u, maar de Z. A. Republiek ; niet u met uwe aandeelhouders, die op kosten der Republiek, u onderling over den-nog
in het geheel niet bestaanden-spoorweg, reeds een jaarlijksch
dividend of rente van minstens 6% uitdeelt, maar de Rerubliek, die
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tot nog toe a I de door u in die zaak gebroken potten betaalt ...•..•
Immers hadt u de concessie van de Republiek in r885 niet.
verkregen, er zouden zeker geen de minste moeidijkheden mel
lvlcMurdo ontstaan zijn. In plaats van naar u te komen, die hem.
in r886 met zulke minachting van de hand weest, e::n den man
nu na zijn dood nog beleedigt, 7.00 als ik boven aantoonde,
wu hij (:\[cMurdo) gewis verplicht gewee t zijn, om tot onze
Regeering te komen. Hij zou dan rechtstre..:ks aan hnar zijn
aanbod hebhen kunnen doen, en zou onze Rcgcerin~ voor
2o,ooo, ja voor meer Ponden Sterling, wanneer het zijn mocht,
lvfc.Murdo's aanbod hebben aangenomen, of ;tOU zij even als u
dit md ver:1.chting van de h:1.nd hebben gewezen ?..
Ik hen van meening- en ,·erklnar, dat zulks een onvergeeflijke
daad zou wezen; elke Regeering die zoo een dwaasheid en onbehtndigheid ?:OU doen,-~ich onwnardig zou maken over ons land
en volk te regeeren. Van uwe zoogenoemde t.laie en 7.ware worsteling met McMurdo, die als ,poarwcgspecubnt alle~n lt'gen u
streed, omdat u, geen Trnnsvaler, en dus ook een vreemdeling
waart; en van de nadeclige gevolgen, die daaruit zijn Yoortgesproten, evenals van het feit, dat wij no~ geen spro weg hebben, 7.ijt
u als conccs~ionaris van 1 85 alleen dt! schuld. Hadt u nooit de
concessic bekomen, geen :\lc~furdo·geschil of quacstie 7ou zijn
ontsta:1.n. \Vaarom kunt u nu be\\eren, dat do Republiekdie zelf nooit de geringste moeielijkhcid met McMurdo gehad
heeft-- " het kind van de rekening zc.ude geweest zijn, indien
"u roet MeM urdo tot een accoord waart geknmen ?''
Ik denk integendeel, dat than~ de ReputJliek het l•ind der
rekening uwer maatsch~ppij is gewo: den. En ziehier eenroudig
op welke wijze. Sedert t Juli 188ï. dus sedert bijna drie jaren,
betaalt de Republiek nan al de anndeelhouders uwer maatschnppij
-dus a[,n uwe m:J.atschappij 7.eh·e- een jaarlijksche interest van
6 pct., Pene thans buitengewoon hooge rentt! in Emopa, zoodat
de aandeden uwer maatschappij, zo'"~als u zelf Lekent, reeds
25 pct.-dat is tot 12~ pct .-gere1en zijn we~ens de huitengewoon hooge rente van 6 pct., die door onzen Stant gegarandeerd
is. Die aandeelcn. zooals men ons verzeken, zijn echter niet
eens voor 150 pct. te koop. De tegenwoordige bezitters houden er 1.00 zeer rast :1.an, dat 7.ij nog nooit edert hunne uitgifte, in 1887, rp de beursen ,·an Amc;terdam en Herlijn tot rcrkoop wt!rden aangeboden, omdat zij th::tns ecne werkelijke wa:1.rde
van r 70 à I 8o pct. hebhen ; terwijl de rentestandaard \'oor soliede
St:1.atsbelt!gging ot door weh·arende Staten geg:1.randeerdc leeningen niet meer dan 3t à 4t pct. is, heta:~lt onze tnat sedert drie
jaren aan uwe aandeelhouders 6 pct. ,·oor een niet hestaanden
spoonw·g!
Wnar is een beschaafclc Staat ooit zoo om den tuin geleid
als onze Republiek nu hijm of sedert 5 jaren met deze ;poorwegl:lak? Eene rente of eigentlijk dividend van 6 per cent wordt
sedert 3 jaren aan uwe aandeelhouders betaald, terwijl uwe ma:1.t·
00

00.

8
-schappij tevens in :~1 dien tijd tegen alle verliezen gedekt is. Indien
· de spoorweg \'Oitooid is, d:~n zou u t~·e m~atschappij in de eerste
5 à 10 jaren van haar best:~an hare gewone uitgaven niet of zeer
moeielijk uit hare gewone inkomsten kunnen dek ken, en dan
wdke goede spoorwegmaatschappij in de meest bevolkte landen
van Europa deelt thans, bij de groote hestaande concurentie, die
ook in Zuid Afrika niet kan uitblijven, 6 per cent dividend aan
hare aandeelhouders uit? Het zal 1·eel zijn als er op de honderd
maatschappijen 4 of 5 gevonden worden, die meer dan 5 per cent
·uit kunnen keeren. lht dus een spoorweg als de uwe dadelijk na
<de in-exploitatie-brenging des ijzeren we~s reeds winst zal afweq e n
is een onzin. Geen in het vak bedreven, eenigszins ervaren m:~n zal
zulks beweren. Het is dan ook zeer treurig, onztn Staat te paaien
met het I"OJruitzicht, om weldra 85 percent tier zuivert w1nst, enz.
t~ trekken, waarin hij dan voor de groote voorschotten, ugge verlz~zt~~ der 6 per cent rente een mime 1·ergoeding zal vinden.
U moet e1·engoed als elk ander het weten, dat zulke ,·oorsp;egelingen nog lang, ja, nog zeer lang tot de vrome wenschen
z~:lkn l)ehoorcn, en u moet, indien u rechtzinnig dt: z:~ak inziet,
met mij bekennen dat de drie eerste verloo!)en jaren reeels 'leer
vette jaren van het hestaan uwer maatschappij zijn geweest, en het
blijven, indien de bouw nog langerop dezelfde wijze vertraagd wordt.
Om die redenen kan ik dan ook ,·olstrekt niet uwe op pagina 6
van uwen brief gedane verklaring ~annemen, "dat het verbod om te
"werken en om den spoorweg ~an te leggen, lijnrecht in strijd is
"met het belang uwer maatschappij."
Het kn.n dan nok niet anders dan zeer grievend voor mij en
ons land zijn, niet zoo zeer welke de bepalingen der concessie
van 1 s:,s ~ijn, maar het eenzijdig gehruik dat uwe maatschappij
,..·an af en na r886 er tot heden van gema~kt heeft.
Hadt u vóór het stichten uwer maatschappij een accoord
met MacM urdo gemaakt, zooals art. 24 der concessie htt n
Itrouwens voorschrijft, en wegens welker niet-nakomin!'. uwe conce~ s :e, mijn inziens, nog rechterlijk kan vernietigd worden;
en hadt u verder bij dat stichten op eenigzins practische 1vijze
bepa.::tlt, zoo:tls het elders immers geschiedt en in de eerste con·
cessie \an r884 aan Piersvn C.S., ouk bepaald was ''dat
het maatschappelijk kapitaal, behalve de ro per cent door d e
wet bij de stichting gevorderd, niet behoefde gestort te worden
dan naarmate cle gddcn voor den bouw en de uitrusting van den
-spoorweg ge\·ordcrd werden," dan h~dt u al de sedert drie jaren
ontstane moeilijhheden en zware renteverliezen \'OOr onze Republiek ,·crmeden; verliezen, die echter geme verliezen voor ttwe maatschappij', ma·n wel profijten voor uwe ~nndeelhouders zijr.. Zoo
moeten wij Transvalers de schuld van a nderen betalen, die onpraktisch en in strijd met Art. 24 der conccsste hebben gehandeld.
Hadt u anuers gehandeld clan haci het Achtbaar Lid ,·an
den Edel Achtbaren Volksraad, 0 . J. Coetzee, of wie ook,
geen bezwaar t(•~;en uwe niet gesrecificeerde rekening gemaakt.
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De respective opro~>ping voor elke volgende storting zou
van zelf gemeld hebben, waarvoor de nieuwe storting gedaan
moest worden.
Volgens uwe wijze van handelen in het financieele beheer
blijft tchter zeer veel tot nu toe in het duister.
En is dat billijk, wanneer niet uwe maatschappij, maar
alleen de Republiek, de waarhorgeren betaler der 6°-o rente,
eigenlijk voor de geheele zaak, de wzigt verantwoordelijke
persoon is?
U we verklaring, dat ik had moeten weten d:.lt de bankiers
van Amsterdam en Berlijn in ] uni 1887 de risico der plaatsing van r ,fOO,ooo gulden (f) r6,666) in aandecJen en 6,ooo,ooo
gulden (isoo,ooo) in obligatienop >:ich namen, dat niet gratis
hebben gedaan, verwondert mij ten hoogste.
Vooreer5t wil ik u zeggen, dat 11iemaud in de Z.A. Republiek zoo iets heeft geweten, en 1k geloo f, dat zelfs geen
.t.n lullid onzer Hegeering, \'ÓÓr het verschijnen van uwen open
brief aan mij, het kon wet en.
Allen ltlet mij zien uit uw open briof voor het eerst, dat
op de plaatsing der r ,foo,ooo gulden ([u6,666) zekere onkosten zijn gevallen ; dus alleen op die aandeelen, welke in
Holland en Duitschland geplaatst zijn, en dus niet op de
6oo,ooo gulden ({so,ooo), voor welk bedrag de Z. A. Republiek aandeelhoudster is in het maatschappelijk kapitaal van
2,ooo,ooo gulden (i 166,666).
Daar onze Staat zijne aandeelen, zoo als wij vernemen,
,a pari heeft moeten betalen, dacht ik en allen in dit land, dat
.dit opk het geval was met eiken anderen aandeelhouder; doch
uit uwe verklaring zie ik nu, dat het alleen de Z.A. Republiek
is, die a pari, roo percent, hare 6oo,ooo gulden in de kas der
maatschappij heeft moeten storten, en dat ten haren kosten, of
beter gezegd, dat ten koste dt>r Z . A. Republiek de bankiers
voor lmn (?)risico huil commissie hebben (!enotlwt,
Daarvan heeft onze geachte Staatssecretaris, toen hij
laatst door u in staat gestt>ld werd, uwe boeken in te zien,
voorzeker niets in dezelve gevonden, ten minste heeft hij,
zoover mij bekend is, daarvan in den Uitvoerenden Raad geen
gewag g"emaakt, en Y.ulks is voor mij des te meer zeker
omdat dit toch zeker voor onze Staatskas van eenig belang
is, en hij, Dr. Leyds, als Ret;ttring Commissaris zulks t'OOI'ttker
met Oltopgwurld zou lubben latm voorbij gaan.
Ik Jank u zeer voor het zeer vriendelijke aanbod van u,
om, bij een eerst eventueel bezoek in Europa, uw geheele
financieele administra~ie aa1. mij open te leggen. Onbekend
met de wijze van Nederlaudsch financiewezen of soort van boekhouden in spuorwegzaken, zal ik, wanneer geholpen door een
ten volle met d1e soort van administratie bekend en bekwaam
persoon, van uw vriendelijk aanbod gebruik maken, ter
voorkoming \·an on,•erschoonl1jke overzichten.
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U bespreekt mijne geopperde bezwaren in een gtal punten als volgt : r. De lauge tijd VOC'r !ut maken en voltooien van het werk.
Uw antwoord daarop is "dat de maatschapp1j zir.h niet
"op die bepaling beroept om geen spoed te makEn, dat de
"maatschappij zelve het grootste belang er bij heeft om spoed
"te maken, en dat zij dit kan, bewijst de spoed waarmede de
"\Vitwaterrand tramwq~ is gebouwd, en voegt er eindelijk bij
"dat in 1885 lange termijnen moesten bedongen worden, om de
"maatschappij tegen alle strafbepalingen te vrijwaren, indien
"zij niet op tijd met het werk klaar kwam, en zegt nog dat het
"voor ben die de aandeelen der maatschappij nu koopen tegen
" I 24 per cent het van ov~rwegend bel~ng is te weten, dat er
"weinig of geen gevaar Js voor naastmg ( .......... door de Re" geering der Zuid Afrikaansche Republiek) tegen go of roo
"percent."
In deze repliek op punt I draait u dus geheel om de
hoofdkwestie heen; u brengt n?g v.olstrekt geene wijziging
aan de art. gen JO der concess1e, (he uwe maatschappij, van
af den dag, dat zij den bouw begint (hetgeen nog niet het geval
is) een termijn van ......... 15 jaren verleenen om tot Pretori•
te bouwen een lengte van 291 mijlen of 19 mijlen in het jaar
o.~ 1160 mij{ per.maand. U belo<;>ft l"_l.iet eens l~em i~ 6 ?f 7 jaren
tJjds te voltoOien, wat toch fe1tehjk thans m 3 a 4 Jaren zeer
gemakkelijk kan gedaan worden.. Uw <~ntwoord op dat punt
geeft mij dus nog geene voldoenmg, en 1k moet dus meer dan
ooit mijne bezwaren tegen de toepa,;sing uwer concessie
staande bonden.
Uwe verldaring, dat het in het belang der aandeelhouders is of moel zijn de aandeelcn op min,;tens 124 per cent te
houden, opdat de Republiek bij eventueele naasting, ze niet
voor 90 of 100 per cent kunne inlwopen, is al te naïef. Ik
laat deze uwe bemerking dan ook maar aan het oordeel geheel
en al \'a n den lezer over.
Tu het 2de punt.: Het vast~tellm van den kostprijs {;tr mijl.
pw_ antwoord daarop I.~' dat u miJne bezware~ zoudt begrijpen,
w~!Je~. de maatschappiJ b~~nvde voor rekening der Regeering,
WIJl ziJ alsdan belang er biJ zou hebben z~o duur mogelijk te
bouwen, o.m er des te meer aan te verdient>n, maar dat zij
nu \"Oor Zich zelve houwt en hoe duurder zij bouwt des
te minder worden hare winsten.
'
Deze uwe bewering zon waar zijn, inrlien het kapitaal,
waarmede de spoorweg gel onwd wordt, door uwe maatschappij, in plaats van door de Republiek, gewaarborgd was·
indien niet deze, maar uwe maatschappij voor een zeer lang'
geheel onbepaald tijuperk verplicht was, de zeer hoo•'~
jaarlijksche rente op dat kapitaal te betalen, reeds v~n
af den 1sten Juli 1887, welke rente dan ook in 14 jaren
tijds meer bedraagt dan ll\l" geheel maatschappelijk kapitaal,
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en met welke 6 per cent betaling dit kapitaal in rg à 20 jaren
geheel zou hebben kunnen afgelost zijn, indien dit kapttaal
aan 4 per cent wac: opgenomen.
Immers de Repu~liek
betaalt de rente reeds sedert de drie eerste jaren, dat nogniet
gebouwd is. Zij moet ze betalen, zoolang als er gebouwd
worclt, desnoods gedurende r 5 jaren, en in welk tijdperk de
spoorweg-exploitatie oumogelijk winst kau opleveren, maar uwe
aandeelhouders toch hunne rente van 6 percent, jaarlijks
betaalt moeten krijgen ; en verder moet de Republiek nog de
rente blijven voortbetalen zoolang de inkom ten der spo~r
weg-exploitatie geene winst van 6 percent, boven hare
uitgaven aîwerpen.
En deze laatste periode van rentebetaling zal, zoo ik
met alle recht vrees, de langste dier drie perioden z:ijn, hetgeen n toch met mij zult moeten erkennen, indien u de geschiedenis van alle spoorwegen, vooral in min bevolkte landen nagaat.
Hoe grooter het kapitaal dus wordt, kan
uwe ma~tschappij mind:::r schelen, daar niet zij, maar
de Republiek de zware rente moet betalen zoo lang de1.e
niet uit de:: inkomsten der exploitatie kan betaald worden.
Onder eccnomtsch oplÎcht is uwe stelling verder geheel
verkeerd, zelfs tegenover uwe maatschappij zelve; immers hoe
beter en duurder de spoorweg gebouwd wordt, des te minder
de kosten van onderhoud, zoowel Yan het vast als van het
rollend materieel zullen zijn, en des Le beter dus deze kosten,
die geheel ten last~ van uwe maatschappij komen, door de inkomsten kunnen gedekt worden. Uw aangevoerde stelling
"dat hoe duurder uwe maatschappij bouwt, des te minder
hare winsten worden," berust dus op geheel verkeerden grondslag, zooals ik reeds zeide.
Deze uwe stelling wordt des te nadeeliger \'oor de
Repttbliek, wanneer deze ooit na 35 jaren, (eader kan zij het
niet volgens de art. g, ro en 27 der concessie) of na 45 Jaren van
haar recht van naasting des spoorwegs gebruik wil maken.
Immers hoe lichter en goedkooper deze spoonveg door
uwe maatschappij gebouwd zal zijn, des te minder werkelijke
waarde zal hij hebben biJ den tijd ; en al is dan al het vast
en rollend materieel des spoorwegs voor meer dan 50 per cent
in waarde verminderd, zal d.:: Republiek toch aan uwer maatschappij aandeelbouders r2o per cent per aandeel moeten
uitbetalen, waarop zij niet eens roo per cent hebben betaald,
en al dien tijd 6 per cent rente hebben getrokken (art. 27 der
concessie).
Dat is nu geen gering bezwaar en eene grieve, die ik
en mijne natie en ieder mijner medeuurgers in dit land
zeer zal gevoelen.
Het voorbeeld, door tt aangebaaid over het bouwen van
een zeker b.uis, is hier geheel misplaatst en volstrekt niet
toepasselijk op onze spoorweg1.aak, en wel des te meer te ver-
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werpen, daar de betaling van de interest van het aanlegkapitaal geen passief voor uwe maatschappij, maar alleen
voor de Republiek daarstelt, welke laatste alleen vergoeding
vindt, wanneer later ooit de inkomsten van de spoorwegexplotatie de uitgaven of onkosten er van met meer dan 6 per
cent overtreffen (art. 34 der concessie).
Ik blijf dus nog beweren, dat het voor de Regeering van
de Republiek een zaak van groot belang is en blijft het vaststellen van den kostprijs per mijl, opdat zij steeds kan nagaan,
welke de eigenlijke werkelijke waarde van den spoorweg is,
waarvoor zij hem later naasten wil.
Daarbij verwondert het mij 1t11 meer dan ooit, dat u thans
nog niet met eenige zekerheid, zelfs nog niet eens den approximatieven prijs per mijl weet te bepalen, daar uwe ingenieurs bijna drie jaren bezig zijn met de opmeting van het
terrein va!l den spoorweg van de Portugeesche grens tot Nijl·
spruit, een afstand van nauwelijks 70 mijlen.
In den Oranje Vrijstaat, voor een spoorweg van 120
mijlen, werden alle plannen gemaakt en alle begroetingen
vastgesteld in g maanden tijds, en wist men in den Volksraad
van dien Staat, dat die lijn van Colesberg naar Bloerr.fontein
niet meer dan { 5530 per mijl zoude kost~n, alvorens men de
toestemming tot Jen bouw van den spoorweg behoefde te
geven. Daarbij was tevens bepaald, dat de geheele lijn van
Colesberg naar Bloemfontein vóór r Januari 18gr klaar moet
zijn, dus binnen de 2 jaren, zoodat elke maand 5 mijlen
spoorweg gebouwd worden.
Voor het aanleggen van den tramweg van Johannesburg
naar Boksburg-en een tramweg is op verre na geen spoorweg,vooral wat het rollend materieel betreft-heeft uwe maatschappij ruim 18 maanden tijd noodig gehad, en daar deze
tramweg nog geen r8 mijlen lang is, heeft zij maar één mijl
per maand gebouwd, over een zeer gunstig terrein. Ik kan
dus geenszins begrijpen, hoe u in uwen brief aan mij, (op
pagina 8) van spoed kunt spreken bij het aanleggen van den
Witwaterandschen tramweg.
3· Aangaande de hooge rentekoers op het kapitaal deelt
u volkomen mijn gevoelen, en wijst meer op het moeielijk geldieenen voor de Republiek in r885 en bet dalen
harer 5 pct. obligatien op 6o pct. in dat jaar. Ik antwoorde u reeds hierboven op dat punt, en zou uwe aanmerkir.gen aangenomen hebben, indien u in r885 en zelfs nog
in r886 de leening hadt gesloten; maar dat hebt u niet gedaan. U zijt er ee:st in de tweede helft van r887 toe overgegaan, toen de toestanden voor onze Republiek geheel veranderd waren, en toen onze 5 pct. ohligatienleening-uwe beweering-al reeds op g6 pct. gerezen was ! Ik houd dus dit
bezwaar tegen de toepassing door u van de bepalingen der
.concessie eveneens staande.
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4· Over het vierde punt va~ vrije teugels aan dt CO/I·
cessie m OltVoldoende coJttrole van de Regtering over dm bouw, exploitatie ett bestuur van dm spoorweg-zegt art. r I der concessie" de Regef'ring heeft het recht toe1.icht te doen houden
"over de uitvoering der werken en der expld a tie. Zij
"kan daartoe ten allen tijde den toestand der werken
"en het materieel doen opnemen, en volgens art. 21, wor" den de reglementen voor den spoorwegdienst door de
"exploitatie-maatschappij aan de goedkeuring \'an den Re" geeriugs-Commissaris onderworpen, die deze alleen kan ver,, werpen, indien daarin iets YOorkomt wat in strijd is met
"de voorwaarden der concessie of met de algemeene wetten
"des lands, en eindelijk in art. 38 wordt bepaald, dat de Re" geerings-Commissaris het recht heeft de Best uurs- verga de"ringen d ::r maatschappij in Holland hij te wonen, maar allwt
" met raadgevmde stem."
Uit bovenstaande blijkt ten duidelijkste:
a. dat uwe maatschappij den spoorweg zoo duur of zoo
goedkoop, zoo Jicht of zoo zwaar kan bouwen als zij het
verkiest, zonder nat de Republiek er iets in te zien of te
zeggen heeft ;
b. dat zij geen plannen voor aen bouw van welken aard
ook, aan de goedkeuring der Regeering behoeft te onderwerpen, dus groote bruggen en tunnels-zeer gewichtig voor de landsverdediging-kan vermijden, om
ze Joor kamraden-spoorwegen en andere min of meer
halsbrekende machinerien te vervangen;
c. dat zij alle mogelijke dienstreglementen kan opstellen,
waardoor hare belangen en volstrekt niet die der Republiek bevoordeeld worden, welke laatste allf'en iets
te zpggen heeft, indien de reglementen in strijd met
de concessie of de algeuuwe wetten des lands zijn ;
d. dat zij het geheele dienstpersoneel van den spoorweg
kan aanstellen, heel waarschijnlijk uit vreemdelingen,
zooals juist tot 11og toe is geschied, waaronder geen enkele
Transvaler gevonden wordt;
e. dat de Regeering niets te zien of te maken heeft
met de benoeming of bevordering der ambtenaren, bedienden, enz., van den Transvaalsehen 11ationalm spoor .
weg, rlie aldus in tijd van oorlog alleen toevPrtrouwd is
aan de zich in de exploitatie bevindende personen, waaronder misschien geen enkele landszoon gevonden zal
worden;
J. dat dus uwe maatschappij het voor de Republiek meest
nood1ge, haar door onze Regeering gedane voorstel,
niet behoeft aan te nemen-hetgeen vaak kan gebeuren
-als dat voorstel niet in haar maatschappelijk belang is.
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Al die zaken ec toestanden wel bewust, hekent u zelf dat
voor wat de tarief-quaestie rtangaat, de concessie u een zeer
groote vrijheid laat, en dat voor wat dit 4de punt betreft, uwe
maatschappij wellicht geen bezwaar zal maken om door
latere onderhandelingen aan de onder dit punt bedoelde bezwaren te g'emoet te komen, maar er is een groote maarzonder de 1•rijheid van de beweging der maatschappij-voegt u er
bij-te zeer te belemmerm.

Na deze uwe eigene bekentenis en na u in het hijzonder
op de alinea's a, b, c, d, een f hierboven gewezen te hebben,
meen ik dus met alle recht mijne veridaring te kunnen staande
houden, "dat de controle van de Regeering zoowel over den
bouw als over het bestuur van den spoorweg, zoowel hier in
Zuid Afrika als in Holland onvoldoende is," wat thans feitelijk
het geval r eeds is.
Immers op uw voorstel is, hier in Afrika, thans als Regeerings-Commissaris aangewezen niet een deskundige, ingenieur of bouwkundige, man van het vak, maar onze StaatsSecretaris,-die toch niet in het vak is opgeleid, dat voor
zulke bezigheden vereischt wordt, terwijl al zijn tijd vereisebt wordt voor zijne gewichtige ambtsbezigheid. En
in Holland is, weer op uw voorstel, als onze Regeerings-Commissaris bij uwe maatschappij aangesteld de heer Jhr.
Beelaerts var. Blokland, die tegelijkertiju een der voornaamste aandeelhouders uwer maatschappij is, waar hij natuurlijk een groot geldelijk belang bij heeft-niemand kan
toch twee heeren tegelijk dienen, daar de belangen van den
eenen zeer dikwijls met die des anderen in lijnrechten strijd
tegenover elkander kunnen staan. Zijn dus die toestanden niet
uiterst onregelmatig of abnormaal, hoewel zij volkomen met
de letter der concessie overeenstemmen, en bewijzen zij niet,
dat u van de bepalingen der concessie niet het gebruik
maakt, dat haar ware geest u daaromtrent voorschrijft?
Als praktisch man in zulk een gewichtige zaak als ue
spoorweg voor deze Republiek is, hadt u zelfs niet moeten
toestemmen, dat de Regeering daartoe uwe persoonlijke
vrienden, ~n nog te meer personen, die door andere betrekkingen en bezigheden onbevoegd zijn, aans~elde.
\Vij komen nu tot het sde punt: de onbestaanbare bepali1tgm, die gemaakt zij11 bij hd ovememm van dm spoorweg, indien de
Regeering het zou willm of moet aamzemm.

U zegt "hij gehreke van eeoige _toelichting, en werkelijk
"niet kunneode beseffen, welke hepaltn~t:.n o11bestaanbaar zijn te
"achten, kan ik u op dit punt geen ophelderingen geven."
\Velnu, dan zal i!. mij veroorloven ze 11 hier te geven. Ik
toonde u hierboven reeds aan, hoe de H.epubliek, wil zij den
spoorweg naasten, van u zijne eigenaars de aamleeler; aan
120 pct. moet uitkoopen, h0ewel u niet eens roo pct. of
à pari de aandeelen betaald hebt, en hoe na een groote reeks

van jaren, de Republiek dus feitelijk nog Jenzelfden prijs
voor den spoorweg moet betalen, als deze waard was op
den eersten dag, dat hij in exploitatie is gebracht. Verder
hoe uwe maatschappij volgens art. 33 der concessie, laatste
alinea, hoegenaamd geene terugbetaling behoeft te doen van
de zware rente a 6 pct. haar door de Republiek gedurende
eP.n lange reeks van jaren betaald, al zal ook die rente na
14. 25 of 34 jaren, twee-, drie- of viermaalmeer bedragen, dan
het geheele bedrag, dat u voorden spoorwegbouw betaald hebt.
Daarhij komt, dat de amortisatie der ohligatie-leening
van 6,ooo,ooo gulden of [5oo,ooo, eerst van af I .g2 te rekenen, 11151 jaren ge~chiEdt,en op welke wijze? Door de noodige
fondsen daartoe, volgens art. 33 der concessie, als lasten van
de inkomsten der exploitatie a! te trekken. Hoe hooger nu
deze lasten stijgen, hoe minder tie Republiek kans heeft, om
niet meer tic 6 per cent rente op het maatschappelijk kapitaal
te moeten betalen, waarnit volgt, dat het ooi.. fettelijk op kosten der J{cgeering is, dat de obligatie leening geamortiseerd
of afgelost wordt.
Dan blijft en is het voor mij ook een hoofdbezwaar, dat
tie J{epublick den spoorweg niet l<an naasten, dan na 20 jaar
nadat hij in exploitatie is gebracht; dat \"an dit haar voornemen een jaar te voren moet kennis gegeven worden; zoo
niet, dat dan het recht van naastmg haar weer voor een reek<>
van 10 jaren ontzegd worJt.
Na 20 jaren is de weg aan veel meer onderhoud en reparatie- kosten onderworpen en is het ee1 st gebruikte rollend
materieel zeer versleten. De concessie bepaalt niet, wat er
voor Ja::trlijk!'che slijtagie, wanrcle\·ermindeting, enz., enz.,
van den spoorweg zal in rekening gebracht worden, maar
alleen dat de t11aatsc happij gehouden is (art. q) den spoorweg met alles wat daartoe behoort in goeden staal te onderhonden.
Die ondethoudskosten moeten door uwe maatschappij
gedrage11 wo1den, die ze als lasten ondtr de ruilriek van gewone jaarlijl.-sche uitgaven brengt.
In de laatste vijf jaren vóór de naasting, zullen die onderhoudskcsten ruim zooveel bedragen als m de tien eerste
jaren na de onmiddelijke voltooiing van den weg.
Hoe meer onderhül:dskosten uwe exploitatie-maatschappij tlus in de 5 laatste jaren zal hebben, hoe !;eringer hare
eventueele \\ insten boven de haar in elk geval verzekerde
rente van 6 percent zullen zijn.
Welke houding zal nu uwe maatschappij aannemen?
Zoo min mogelijke herstellingen of reparatiën aan- of bijkcopen van rollend materieel voor den spoorweg doen, om zoo
veel te Hlt:t r winsten te maken ; of zal zij het tegenovergesteldt: Joen ?
De concessie Lat haar daartoe alle vrijheid; en aange-

nomen, dat de maatschappij de concessie alleen tot haar
eigen voordeel toel1ast, zooals zij tot heden g-edaan heeft,
twijfel ik er zeer aan, dat zij in het laatste tijdpetk \'an vijf
jaren vóór je eventueele naasting van denkwijze zal veranderen.
Ik spreek hier van een tijdperk van 5 jaren, wijl de
maatschappij toch in 5, 6 en meerder jaren, vóór i1et jaar der
naasting door de Regeering, met zekere gewisheid kan weten,
of de Republiek van haar naastingsrecht al of niet zal gebruik
maken.
Om het even, wanneer de Republiek van haar naastingsrecht na 25, 35 of 45 jaren gebruik maakt, het is zeer onbillijk
en onrechtvaardig jegens haar, dat zij bijv. niet na vijf jaren
nadat de spoorweJ in exploitatie is, dezen kan naasten op
elk oogenhlik, als ztj het doelmatig vindt, en wel om deze
reden :
Op elk tijdstiu na 5, 10, 20 of 25 jaren, zoowel als na 35,
45, 55 en meerder ]aren, moet toch de Republiek die naast, de
aandeelen uwer maatschappij betalen of uitkoopen, tegen den
minimum prijs van 120 percent, zoodat uwe aandeelhouders,
na gedurende een vrij lang tijdperk, van r887 tot 189o, van
1890 (indien in dit jaar met bouwen begonnen wordt) tot bv.
1900 als de spoorweg zal klaar (?) zijn, en dan nog van 1900
tot 1905 de hooge rente van 6 perce11t, een zeer mooi dividend
getrokken te hebben, nog een winst van ruim 2o percent op
hunne aandecJen zullen maken, welke uwe maatschappij
volgens uwe eigene verklaring (op pagina 8), behalve van de
Republiek, onder pat i bekomen heefl
Volgens dat uwe maatschappij echter nu de bep.:llingen
der concessie toepast, zijn alle poorten bij haar zeer breed
voor de speculatie geopend, die niet anders dan tot het
zedelijke en stoffelijke nadeel onzer Republiek kan leiden.
Op uwe aandecJen is nu voor elk geval een rente of dividend van 6 percent verzekerd. Eer nu de Republiek ooit
van de 6 percent rentebetaling ontslagen kan worden en op
een aandeel in de zuivere winst kan rekenen, zal het dividend
der aandeelhouders op ntinstcns 9 pçrcent gerezen zijn.
Immers volgens art. 34 der concessie kan de Republiek geen
aanspraak op haar eventueel aandeel in de zuivere winst
maken, dan nadat 6 percent voor rente is afgehouden voor
het geluele kapitaal der :naatschappij, thans reeds 8,ooo,ooo
gulden of {666,666 bedragende; en daar nu de maatschappij
maar 5 percent interest aan hare obligatiehouders betaalt,
7.00 realiseert zij daardoor, in dat geval van overwinst, I percent bijzondere winst op {5oo,ooo, hetgeen haar dt:s een
extra dividenli van 3 percent voor hare aandeelhouders, wier
kapitaal i 166,666 is, bezorgt, waardoor zooals ik reeds ze1de
aan de aandeelhouders een jaarlijksch dividend van minstens
9 percent verzekerd wordt.
De aandeelen der maatschappij kunnen aldus tot eene

waarde van 225 à 250 percent rijzen, zonder dat deRepubliek
eigentlijk niet een pond sterling 1 echtstreeks nit de zuivere
winst van den spoorweg kan getrokl\en hebben. In die huitengewone waanleverhooging der aandeelen uwer maatschappij
ligt nn het grootste gevaar voor on::e Republiek.
Van de buitengewone maar heel natuurlijke waardeverhocging hunner aandeelen bewust, kunnen uwe aandeelhouders immer er mede speculeeren naar hartelust en willekeur;
en wanneer nu, in de eerste II à 12 jaren na de voltooiing
van den spoorweg, een zekere groep bankiers hun 200 percent
voor hun aandeelen aanbiedt, zullen 1twe aandeelhouders in
Holland en Duitschland, die de overgroote meerderheid der
stemmen, 7/ro vertegenwoordigen, dan zulk een aanbod van
200 percent niet aannemen, dat hun roo percent winst geeft,
en zullen zij wachten totdat zij na 20 jaren maar 120 percent
voor datzelfde aandeel van de Republiek, diE> naast, kunnen
bekomen?
Ik betwijfel het ten sterkste. Op deze w1jze kan dus de
voornaamste Z. A. spcorweg uit uwe handen en uit die uwer
mede-aandeelhouders in Europa, zeer gemakkelijk in bezit van
personen overgaan, wier belangen in strijd zijn met die der
Republiek, en die bestaan, zooals u zelf veronèerstelt op
pagir.a 5, rste alinea van uwen open brief aan mij.
De Republiek kan noch in de concessie, noch in de statuten uwer maatschappij een mkele bepaling doen gelden,
waardoor zij het gevaar van zich kan afwenden, dat uwe voor
dit land gebouwde spoorweg niet elkendagvooqfrogedeelten
het eigendom wordt van door u bedoelde personen, wier belangen met de haren strijdig zijn.
Dit zeer groote gevaar zou voor onzen Staat niet bestaan,
indien hij het recht had den spoorweg bv. 2 of 3 jaar na zijn
voltooiing te naasten, altijd tegen de betaling der aanleg
kosten à I 2o percent ; het zou evenmin bestaan, indien u het
Belgische voorstel, waarvan ik hierboven gewaagde, in toepas:;ing hadt gebracht, of indien, bij gemis van eensoortgelijke
bepaling in de concessie, u in de statuten uwer maatschappij
hadt bepaald, zooals elders veelal geschiedt "dat de Regeering het recht heeft zich te verzetten tegen eiken maatregel
uwer maatschappij of harer aandeelhouders, die in liitrijd
mocht zijn met de belangen van den Staat."
Daar van dit alles niets ten voordeele van de Republiek
bepaald is, blijf ik dus bij mijne bewering, dat onbestaanbare
werkelijk drakonische bepalingen gemaakt zijn, die onze
Regeering gedurende 30, 40 en misschien nog meerdere jaren
verhinderen, den spoorweg op eenigzins billijke wjjze in
eigendom te verkrijgen.
Over het 6de punt van verschil: de bepali11g omtrent on::e
invoerrechte1t, waarvan de coucessionarissw I 5 percent zullelt trekken
nam ik nota van uwe verklaring " dat niet de maatschappij
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'' r5 percent der invoerrechten zal trekken, maar dat de
" Republiek 85 percent der overwinsten van de maatschappij
"r-al genieten.''
\Vat deze 85 percent der overwinsten betreft, heb ik hier
boven reeds gezegJ, hoe ik er over denk. De Republiek kan
er niet op rekenen, dan nadat voor uwer maatschappij
aandet:lhouders een dividend, niet van 6 percent maar van
9 percent is vert.ckerd.
v.:ordt nu van de inv:lerrechten, welke de maatschappij
or naam van den Staat inkasseert en waarmede zij de l>etaling der rente dekt, zoolang deze rente niet door de inkom!>ten
der exploitatie gedekt wordt, zbóveel afgehouden, dan dienen
die invoerrt:chten toch om de betaling van 6 percent over het
gcheele kapitaal te ver;~,ekeren, dat is over {666,666, en worden
zij dus gebezigd om uwe aandeelhouders een dividend van 9
percent te kunnen uitbetalen, voor en aleer de Repub)iek het
geringste aandeel van de zuivere winst kan bekomen. En dit
is het juist wat ik weer een zeer overdreven bepclling, ten voordeele alleen van uwe maatschappij, noem. Overigens kan ik het
zeer fijne verschil niet vatten: "dat ~oor de Regeering geen
afstand wordt gedaan van een gedeelte der inkomsten van de
Republiek, wanneer uwe maatschappij volgens de concessie
toch het recht heeft de invoerrechten van den Staat langs hare
l1jn rechtstreeks in te vordP.ren, om ze als eerste onderpand
te nemen van de jaarlijksche 6 percent of 5 percent rente, die
de Republiek uwe maatschap;Jij schuldig is."
Mocht de Regeerirog ooit een jaar in de onmogelijkheid
verkeeren hare uwe Maatschappij ~ewnrbor~de en verschuldigde rente te betalen, dan confiskeert uwe maatschappij een·
voudig die invoerrechten tot betaling dier aan hare aandeelhouders verschuldigde rente ; en heeft voor zulk een geval dt
Staat dan geen afstand gedaan van een gedeelte zijner inkomsten?
En trouwens wat beteekent anders art. 17 der concessie
qat zegt: "De in-, door- en uitvoerrechten verschuldigd voor
"de over den spoorweg vervoerde goederen (waaronder ook
"vee) worden geïnd door en tm behoeve van den concessionaris
"volgens regelen vasc te stellen in overleg met den Regee" rings Commissaris."- En ware het niet zoo verstaan, hoe
zoudt u dan hebben kunnen zeggen op uw prospectus, voor
de uitschrijving der obligatieleening in r887, "dat aan uwe
"maatschappij vrijdom van alle in-, docr- en uitvoerrechten
"over hare lijn als een uitsluitend voorrecht is verleend.''
Op deze vraag uw nader antwoord verwachtende, hen
ik echter van nu af aan overtuigd, dat ZHEd. de Staatspresident niet over dat p~nt reeds In 1884 kan gesproken
hebben, zooals u het op pagma r2 van uw open brief aan mij
wilt doen voorkomen.
Het 7de punt is : de macltt van de concessionarissm om
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obligatie!emiugm tr sluitm, waardoor g1 oot gddehJk vcrlies t•oor ous
of ten onzen laste zal geltgd worde11.
In het eerste gedeeite van dezen mijnen brief aan u, gaf Ik
u reeds mijn gevoelen over uwe wijze v;:..n ~eld leenen voor
uwe maatsch<~ppij, te kennen. T< gen dat gevoelen, hetgeen
ik llll meer dan ooit sta<1rde hond, brengt u hier niet het gering!'te bewijs in. U zegt alle;n, "dat als in latere tijden onver"hoopt de maatschappij zou trachten misbruik van haar macht
"te maken-dus zij ka u l1< t. 111dien zij het wil-dan ligt in die
"vereischte waarmerking der stukken door den Regeerings" commissaris een waar! org, dat zoodanig misbruik niet te
"vreezP.n is.''
Dne uwe nieuwe stelling is geheel en al ongegrond. Ik
wil er hier niet op wijzeu, hoe weinig degelijk zulke waarmerking is, wanneer zij moet gedaan worden door een
Regeerings-commissaris, die als aandeelhouder uwer eigene
tnaatschappij in deze laatste persoonlijk geïnteresseerd is,
maar zal u een voorbeeld stellen.
Zoodra de spoorweg tot op de hoogte van Nelspruit zal
kl:-1ar zijn-en misschien nog eerder, indien haar tegenwoordig kapitaal daartoe niet \·oldoende is, zoo alles
schijnt te voorspellen-kan en moet uwe maatschappij
eene nieuwe leening Yan minstens [ 5H3,333 aangaan, wil zij
den spoorweg \'OOrtbouwen. Zij kan die Ieening en het bedr;~g er van bepalen volgens haar goedvinden, waarin de
Regeerings-c::>mmissaris vo:>reerst uiets te zien heeft en trouwens ook incompetent is.
Op deze nieuwe leening is \·olgens de concessie van r8 5
ook reeds een rente ,-an 6 percent door de Republiek gewaarbor~d. In plaats van daarvoor een publieke leening à 4- of 4-!
percent uit te schrijven, besluit uwe maatschappij eenvoudig
cl at zij geene publieke Jeening zal uit;o,chrijven, maar dat hare
tegenwoordige aandeelhouders het\' Oorrecht zullen gebruiken,
rrchtstreeks de {583,333 à pari, aan roo percent te le~·eren.
Ziet, nu kunnen zij hun oude aandeelen à 125, rso of ttiN'r
van èc hand zetten en deze nieuwe à roo percent op nemen;
zal dat niet zeker onzen Staat enorm bevoordeelen ~
Of ;.:uilen uwe aandeelhonders deze kans verwet pen, daar
zij gemakkelijk het geld tegen 4 of +?i percent kunm n krijgen
om deze vette speculatie te maken, waarvoor hun de kamen
in de concessie schoon staan-alweer ten laste onzer Repuhllek-en waa1voor zij het voordeel ,-an 6 percent, van
af 1R87 reeds ~cnoten hebhen?
%.dl'en uw-: bankiers dat aanbod versmaden, wanneer zij
van nu af weten, dat zij die nieuwe aandeel en aan 100 pct. of
à pari l·ekomen ~ die zij weldra tot 125, rso, zelfs tot 200 pct.
v.ulleu kunnen opdrijven, evenals nu het geval is met uwe
eerste aandeelen van r887; en wat kan nu tegen zulk Een besluit uwer maatschappij, in een wettige algemeene v~rgade·
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ring harer aandeelhouders genomen, een Regeerings-Commissaris ot zelfs de Regeering met de Z. A. Republiek inbrengen? Eenvoudig niets. Over punt 7 hamlhaaf ik dus
niet' minder 1,nijne, zooals ik ,·ermeen, ook zeer gegronde en
groote gritf tegen uwe concessie.
De beantwoor dmg van punt 8, dat wii in rechtsgedingen,
voor de rechtbank van Amsterdam in Holland moetm terecht
staan, vindt u heel eenvoudig, door te verklaren, dat alle g"-

schillen niet voor de rechtbank te Amsterdam, noch voor het
Hoog Gerechtshof te Pretoria moeten gebracht worden,
maar do .. r Arbiters of scheidslieden, die benoemd worden,
indien het een plaatselijke aangelegenheid is door het Hoog
Gerechtshof te Pretoria, en voor alle andere gevallen door
de rechtbank te Amsterdam.
Deze scheidslieden zijn dus ook de rechters. Voor alle
plaatsehjke aangelegenheden worden zij dus in ons land,
voor alle anderen echter in Holland benoemd.
Onder deze andere aangelegenheden komen alle geschillen van finanticelen aard en die over de toepassing der
concessie en der statuten van uwe maatschappij kunnen
ontstaan. U zult nu toch met mij moeten hel<ennen, dat
deze laatste reeksen van geschillen alleen van ovenvegende
en groote beteekmis zijn voor de beide part1jen, en dat het dus
voor de Republiek van groot belang moet zijn, of die scheidslieden of scheidsrechters burgers dezer Republiek of l>ewon rs
en onderdanen van een vreemd land ?.ijn.
Over het gde en la;;. tste punt, het monopoli& verleend ww
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de concessionarissw, dat eerst alle verdere stoomvervoer aan hen gelatm
moet worden, zegt u: "dat dit recht van voorkeur ongetwijfeld

"een hinderlijk recht is, omdat het de vrije beweging der
" Regeering dikwijls belemmert en haar bloot stelt aan ver" wijtingen, maar dat voor de maatschappij dit recht het
"groote nut heeft dat anderen de rijpe vruchten zullen
"plukken, voor hetgeen uwe maatschappij, als haanbreekster,
" met groote moeite en macht de spoorwegen heeft geschapen
"en opdat vooral niet die anderen door concurreutie haar
"lijn zouden kunnen dooden."
Van uw standpunt uil beschouwd, vinrl ik 11'> verklaring
volkomen juist, maar u zult tc:.vens met mij bekennen, dat
onder dit opzicht de concessie weer alles ten uwen vc.orcleele
en ten nadeele der Republiek bevat.
Voor deze is het een groot nadeel, wanneer zij zich op
spoorweg politiek niet v1ij k.111 bewegen, en wor de l't"oners der Republiek is het geen minder groot nadeel, wanneer een Spoorwegmaatschappij het ze o weet a;;.n te leggen,
dat zij de concurrentie met haar aan elke andere spoorm·gmaatschappij, zoo niet geheel onmogelijk dan toch uiterst
moeielijk maakt, en zich aldus et:n spoonveg-morH>pulie \ ' t'l·
zekert, dat voor beiden, èu voor de Rcgeenng èn voor de
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bewoners der Republiek niet anders dan hinderlijk en nadeelig kan zijn.
Het is tegen dat onder politiek en economisch opzicht,
zeer nadeelige monopolie uwer maatschappij, dat ik mijn gdc
grief eveneens staande houd.
Wat uwe maatschappij als baanbreekster sedert 5 J,,.nge
jaren reeds gedaan heeft, welke moeite en hacht zij ingespannen heeft, om als maatschappij tot stand te komen, om
den bouw van den spoorweg voort te zetten(?), en hoe zij recht
heeft op de rijpe vruchten-van die winst g~vende 6 percent
concessie-vooral verdient door een hardnekkigen strijd
tegen McMurdo en hare tenaciteit om met den concessionaris
Clp Portugeesch gebied geen accoord te sluiten; dat zijn
alle bij5aande punten van eigenbelang, maar waarover
de lezer nn mijnen open brief aan u, nu toch ook beter een
onpartijdig oordeel zal kunnen vellen dan vroeger.
Voor ik besluit, neem ik uwe aanmerking op grief 6 aan,
voor zoover de wijziging der r 5 percent betreft, maar houd
ze overigens niet minder staande dan de andere grieven in
het geheel, en ben van meening, dat de moeielijkh~den welke
uwe concessie aan onze Republiek veroorzaakt, €n de hinderpalen, welke zij haar in den weg stelt, niet kunnen weggeruimd
worden, dan alleen indien uwe maatscaaç.pij met de Hegeering der Republiek de concessie van rH 5 kón wijzigen
eenigszms in denzei fden Yorm en voerwaal den als waarop
de Belgische aannemer in r886 bereid was, om den spoorweg
te houwen, en wel als volgt:
a. Tegen een vastgestelden prijs per mijl of kilometer.
Deze vaststelling van den prijs te geschieden door twee
daartoe bekwame ingenieurs te henoemen, een door de
Regeering en een door de maatschappij, welke beide
voor het geval er geschil tusschen hen moge ontstaan
een derden of eindbeslisser kiezen.
b. De Regeering oefent toezicht over den aanleg en de
exploitatie des spoorwegs, deszelfs matnieel, enz. uit,
door een, twee of meer door haar te benoemen ingenieu1 s,
deskundige lieden. Deze ingenieurs mogtn geen
aandeelhouders der maatschappij zijn, en gedurende
hun diensttijd als zoodanig, geene andere bez1ghed<:n
noch werken verrichten dan die hun door de Hoog
Ed.Achtb. Regeering zijn voorgeschreven.
c. Alle plannen, bestekken en begrootingen v0or den
spoorwegbouw moeten aan deze twee of drie f\egerrings-ingenieurs ter goed- of afkcunng worden voorgelegd.
d. Loo,.ra elke sectic van den spoorweg is gelegd,
wordt dezelve door die twee of drie ingen · ~:urs
van Regeeringswege goed- of afgekeurd. ls du:eln~
vohooid en aangenomen, dan ontvangt de maatschappij
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daarvoor de rente van de Regeering, zijnde een vastgcstelde rente à ......... en wordt de aflossing à pari
daarbij hepaald.-Het aflossen neemt een aanvang vijf
jaren na de voltooiing van den spoorweg en duurt 20
jaren voort.
De exploitatie van den spoorweg kan door de Regeering
worden opgedragen aan de maatschappij, echter onder
controle dtr Regeering.
De bouw van den spoorweg moet voltooid en deze in
exploitatie gebracht worden in den tijd van vier jaren,
van af de Portugeesche grens tot aan Pretoria. De
Regeering betaalt 3000 pond sterling per maand, voor
elke maand dat de spoorweg eerder voltooid zal zijn,
als een bonus.- Voor elke maand langer dan 4 jaren
dat Je spoorweg niet is voltooid, betaalt de maatschappij een boete van 2ooo pond sterling; welke boeten
dan worden afgetrokken van het eerste paaiement, dat
na de 5 jaren zou worden afgelost.
De maatschappij doet afstand van art. 2 der concessie,
waarbij aan haar het recht van voorkeur wordt gegeven voor het bouwen en exploiteeren in de Zuid A.
Republiek van andere spoorwegen.
lJat bepaald wordt-', dat bij elke nieuwe leening, indien
cio0r de H.Ed.Achtb. Rcgeering eene leening wordt
toegestaan en gewaarborgd,-de rente door de Regee·
ring zal worden vastgesteld en de stortingen zullen geschieden bij termijnen naarmate het geld voor den bouw
of anderszins gevorderd wordt.
Van alle zulke gelden zal behoorlijk alle jaren verslag
aan den HoogEdel Achtbaren Volksraad gedaan worden.
Alle beambten, bestuurders, enz. bij de exploitatie des
spoorwegs h<!noodigJ, worden door of onder toezicht dPr
Regeering benoemd of aangesteld.
De Regeering heeft het recht te bepalen, hoe groot het
aantal locomotieven moet zijn, die aan den terminus in
gereedheid moeten gehouden worden, 0111 op de noodige
l evelen van de Regeering al het rollende materieel
binnen de Republiek in den l>e1>aalden tijd, zegge 24
uur, te kunnen \'oeren.
11ruggen en tunnels zullen r.oodanig ~Jebouwd moeten,
t1is voor militaire doeleinden vereisebt wordt.
De Re~eering der Zuid Afrikaansche Republiek zal het
recht hebben zich te vet zett1 n, niet alleen tegen elke
handelingdermaat>chappij in strijd met de conce~sie van
1 885, met haar sta\ u ten, lllet de wetten des lands en met
deze aan het concessierecht toegebrachte wijztgingen,
maar ook tegen eiken maatregel der maatschappij, die
111 strijd mocht zijn met de algellleene belangen van de
Zt id Afrikaansche I~epuhliek.
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Al deze wijzigingen worden vereisebt in het belang van
de Zuid Afrikaansche Republiek, en ik kan mij alleen met
den bouw van onzen nationalen spo.'Jrweg door uwe maatschappij vereenigen, indien de~e de billijkheid er van inzi~t
en ze in een nieuwe of gewijzigde concessic met de HEd.
Regeering wil aannemen.
Nu vraag ik u nog, mij te willen veroorloven, u ecne
aanmerking te make11 over het ingeschrevene kapitaal
uwer maatschappij. Zooals uit het hieranJer volgend
Bijvoegsel zal blijken, en ook uit uwe statuten, waarbij het
stemrecht der aandeelhouders is bepaald, blijkt, kan de kleinste
of Hollandschegroep de meeste stemmen op r.tch vereenigen,
nl. 76. En 7 der Hollandsche aandeelhouders kunnen al,de
Hollandsche stemmen op elke algemeene vergadering vertegenwoordigen .
De concessionarissen of tegenwoordige direkteuren der
maatschappij, namelijk de heeren \'an de \Vall Bakeen
Cluysenaer met de families of bloedverwanten van de overledene concessionari ssen, de heereu G roll en Maarschalk,
kunnen onder hen vieren (r2 + 6 + 24 + 3 =) 45 stemmen
uitbrengen . Voegt men bij die 45 stemmen de 12 stemmen
van den Hollandsehen bankier der Hollandsche ccncessionarissen, dan bekomt men 57 stemmen, dus r stem meer dar: de
volstrekte meerderheid van r 12, zonder die van den heer Beelaerts
van Blokland, die heel waarschijnlijk ook met de concessionarissen zal stemmen. Dus hebben deze laatsten met hun
bankier voortdurend de meerderheid van stemmen ter
hunner beschikking.
De Duitsche en Transvaalsche
groepen te zamen hebben maar 36 stemmen, dus niet eens de
helft vc1n de Hollandsche groep, die er ruim tweemaal zooveel
heeft, nl. 76.
De Republiek heeft 3/ IO van het maatschappelijk kapitaal geleverd en heeft slechts 6 stemmen ; de Hollandsche
groep heeft niet eens Jf ro van dat kapitaal bezorgd en beschikt
toch over achtmaal meer stemmen.
Deze verhouding kan r!oor de DuitscbP. en Transvaalsche
groepen niet verholpen worden, dan door middel van dummies-strooien of stomme mannen-maar daar de Alg-emeene
Vergaderingen in Amsterdam moeten gehouden wordeR, zoo
zullen de twee benadeelde groepen, en vooral niet de Transvaalsche groep of Z.A. Hepubliek, geen 582 dummies naar
de Hollandsche Hoofdstad zenden, om daar de 58r Hollandsche stemmen te verslaan.
De verdeeling- der stemmen is dus wor mij een nieuwe
grief en is vooral voor de Z. A. Republiek zoo onrechtvaardtg en onbillijk, als de groepf'ering der Hollandsche
stemmrn slim en behendig is uitgedacht, om aan een ::ur
ldeiue miuderheid het volkomen meesterschap over de geheele
maatschaç pij te:: verzekeren.

Alvorens te r.luiten wil ik u toch bekennen, dat ik eerst nu
bij deze correspondentie voor goed heb uitgevonden, dat
de concessie waarop uwe maatschappij nn werkt, niets meer
is van die welke indertijd door onze HoogEdele Deputatie
in Europa werd verleend, en die een heel andere concessie
was, dan die door u, eerst in r885 in een geheime zitting
van den EdelAchtbaren Volksraad verkregen, zoodat niet
meer die oorspronkelijke concessionarissen, maar wel een
nieuwe groep de gel11kkige houders zijn van deze voor onze
Republiek zoo ongelukkige en nactcelige concessie.
Om te eindigen, noem ik mij,
Uw dienstwilligen dienaar,
P.
Pretoria,
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JUNI

r887.

:\laatschappelijk Kavitaal n. 2,ooo,ooo of [r66,6h6, veroeeld
in 2,ooo aandeele11, elh ·an Fl. r,ooo of {83 6s. d.
Deze 2,ooo aandeelcn zijn \·erdeeld onder drie groepen :u.) De Duitsche of grootste
groep bezit ..
, 19 aandeelen en heeft 30 stemmen
b.) De Transvaalsche of
tweede groep bezit 6oo
,,
6
" "
"
c.) De Hollandsc! .e of
kleinste groep bezit 5 I
76
"

"

Tezamen dus Aandeelen Z,OOO

"

"

met Stemmen 112

Volgens art. 32 de Stdt~ol ·n van dt! :"~Iaatschappij, goedgekeurd hij l•eslu1t \·an den 1\.oning van Holland, van den
2den Juli I 87, bt!zit geen afwnderlijke aandeelhouder, hoe
groot zijn aautal aandeelen ook zij, meer dan 7.ES stemmen
op de Algemeene Vergadenng en kan fén aandeelhouder,
tevens gevolmachtigde van andere aandeelhouders niet meer
dan 50 stt!mmen uitbrengen.
De stemmen waarover elke der hierboven ver::nelde
groepen beschikt, zijn volgens het getal stemmen, dat elke
persoon, of elk verpersoonlijkt lichaam , 1ezit. Yerdeeld als
volgt:
EERSTb OI! DuiTSCHl:. GRol::P.
~amen

der aandc thoudu ~.

<,.;,tal t.lcr
lt:lllll!eJ~.

Berliner H andelsgesellschaft.. .. I
r'irma \Varschauer & Co.
J
{.fztiz-Rath von \Vinterfeldt (•) .. t
ugo Oppenheim . . . . . . . .
C;eheimer Reigienmgsrath 'Vil helm
.. 1
Simon ..

G< tal der
aa11dt:dcn.

Gt;t..al del
'Stemmen

(JOl

6

Ill4
2-t
lO

()

10

(j

Stemmers 5 ; Aandeelen 819;

Ij
Ij

Stemmen 30.

(") Deze heer is in 1 'b9 tot Cons
der Z . .-\,Republiek
Berlijn voor Duitschl :l.lld door de Ed Hegeering der Z. A.
benoe!Jid.

•

TWEEDE Ql' TRANSVAALSCH E GROEP.
t\am(·n der aandeelhouders.

Getal der

Getal der

Getal du

stemmers.

aandeelen.

stemmen.

De Zuid Afri ka:tnsche Republiek. .

Stemmers 1 ;

6

6oo

I

Aandeelen 6)0 ;

Stemmen 6.

DERDE HOLLANDSCHE OF KLEINSTE GROEP.

~au1f::n rler

aandePihonders

Getal
der
stemu1ers.

.Firma Labcuehere Oyens & Co. r
A.d. dP :\larez Oyens.. . . . .

J.

L. Cluysenaer ..

R. \V Î \an de'1 \\'all Bake
en als g-e,·olmachtigde van Mr.
A ,-an :\amen van Eernes
r
Mr. G. J.Th Beelaerts v. Blokland I
en <1ls ge,·olmachtigde van ·
<1) Onçko \'liici.-er Star Numan . . I
/1) Vrouwe 0 C.
v. Swinderen I
H. \V Groll ..
en als g-e,·olm;>.chtigde ,·an:
.t) Vrouwe \V. H. Temminck,
wed. Grol!
U) Cornelis Grol! ..
~) J J Sneltjes-Groll..
..
d) Mejuffrouw A E Grol! ..
e) C. L. T. Grol! .. ..
~Ir. J P :\-loltzer (6). .
..
J 1\laarschall.: . . . . . .
en als gevolmachtigde van:
a) Mejuff. ~J. M.G. Maarschalk I
b) Me,-r. de \Ved. D. Maarschalk I

Getal
der
aandeelen.

394
15
10

6o

30

à; è Getal der stem

"tl ~

-:: 2
i

men

eventueel door

5

EEN

persoon

0 ~ uit te brengen.

g} Oyens: r2 (I)

6 1_ Cluysenaer
I
: 6 (2)
6 ) Wal! Bake
:I2(3)
6

f

5

5

I2
12

~

) Beelaerts

Î

: 17 (4)

5
20

:tHW G.o\1

4
3
3
3

4

2

2

: 24 (s)

~)

3
1

~

Moltzer :

2

}J·

Maarschalk: 3 (7)

Getal der Stemmers: 18. ~"e"ef;~; 581. ste~~en: 76· sted.'::~n- 7.
beschikkende over 76 stemmen.
(I) Deze twee aandeelhouders zijn dezelfde bankier.
(2) Is een directeur der maatschappij.

..
(3) Is de hoofd-concessionaris en directeur der maatschappiJ.
{4) Is de Minister Resident der z. A. Republiek en heeft als Regeerings-Commissaris nog 6 stemmen meer, kan dus eigenlijk over 23 stemmen beschikken.
(5) Is de zoon van den overleden Concessionaris Groll.
(6l Is de Gerechts-adviseur der maatschappij.
(7) Is de broeder van den overleden concessionaris Maarschalk.

