
Ne~erla1~sc~e Zui~-Afrikaansc~e Sloorwei:Maatsc~appii. 
V ertaling 

7.~ nrigirwl fM9· 1.'1. .AJtUkrda• , 14. Januari HW 1. 

Aan de1t 1/ur 8/4411· cretorû f100r tk KolMtii., 

J,o. DE • 

ij enschen , namen de ederland&che Zuid- fri-
kaansche poorweg- h ppij, naar aanleiding an het
geen heeft plaa gehad bij het -rerboor door de Tran I 
Con ies Comm · ·e, het volpde onder U e aandacht te 

brengen. 
De ederland~~ehe Zuid- frikaan he poorweg- ast-

happij i eene ederland he aamloor.e ennoo hap, 
opgericht in ederland en erkend bij Koninklijk Besluit 
van 2 Juli 1 7 o. 22. Zij i ondenrorpen aan d 

ederlandsche et op de aamloor.e ennoo happen 
en heeft haar setel te m terdam, Reerengracht 270. 
De Raad van Commi n der h ppij tast thans 
ui vijf ederlanders en drie Dui h ; haft bij genoemd 
Koninklijk Besluit goedgekeurde u ten bepalen, dat die 
Baad moet beltMn uit min tena vijf en hoogstens elf 
leclen, aarvan minatena de helft ederlandera en in Teder

land oaeude. 
De andeelen der aa ppij zijn allen volgestort en 

aan toonder, lij po u deD eenen eigenaar op den 
anderen o er sonder dat bij de happij eenig docu
ment of bewij ftll o e brij int ordt ingelenft, eel 
minder geregi treerd. 

Directie · d ni tn te eten, 'e aancleel-
hou sijn , mur h · eea reit, dat aancleelen der 

happij grootendee in 
Uoltairl]"k oor n Jl'll'l~!ll' 

in Daitecblaad en Ooetenrijk ertoe ende aandeelen i iet 
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op te maken uit het feit, dat van 14.000 dividendbewijzen, 

betaalbaar 1 Juli 1900, 6009 te Berlijn zijn aangeboden. 

De Nerlerlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maat

schappij is echter ook eene Tran vaal che Mantschappij. 

De Wet in de Zuid-A.frikaamche Republiek eisebt, dat 

iedere buitenlandsche Y eonootschap, welke zaken in de 

Republiek doet, moet worden inaelijfd en geregistreerd; 

natuurlijk bedoelende hierdoor zoodanige Vennootschap te 

brengen onder de jurisdictie van de Regeering en van de 

Wetten van de Zuid-Afrikaansche Republiek. Ter voldoening 

aan die Wet moest dus de Nederland ehe Zuid-Afrikaan.che 

poorweg-Maat~chappij worden ingelijfd en geregistreerd in 

de Zuid-Afrikaan chr Republiek, hetgeen in l 9 "eschieddc, 

waardoor zij onderworpen werd aan de bevelen van de 

Regeering en de wetten van de Republiek. 

Behalve de verplichtingen, haar opgelegd door de Wet 

en de Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek, had 

de Maat chappij ook na te komen de voorwaarden van 

hare Concessie, waarvan artikel 2Z luidt: 

"Bij oorlogsgevaar, in oorlog tijd of ingeval van binnen

,,landsche onlu ten, bn de Regeering, in het belang der 

"verdediging of van de open bare rust, over den spoorweg 

"en al hetgeen tot gebruik daarvan wordt vereischt 

"beschikken en het gewone vervoer daarop geheel of 

"aedeeltelijk doen staken en alle haar noodig voorkomende 

"maatregelen gebieden, behouden schadeloosstelling aan 

"den Concessionaris". 

Op grond dier bepalingen wa de Regeering der Repu

bliek bevoegd om, zoodra de oorlog dreigde, tijdelijk het 

beheer en de t-1lploitatie van den spoorweg aan de Maat

:schappij te ontnemen en over te dragen aan zoodanige 

persoön of per.onen aL de Regeering zou aanwijzen. 
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De Wet vau de Zuid-Afrikaan.rhe Republiek (zie 
artikel 22 van de Grondwet van 1 96) eischt, dat door 
de Regeering der Republiek i1t ti.fd vatl rrede 1·oorzorgende 

maatregelen genomen ?t·orrlen 011L een oorlog te kunnen voeren 

of zoedentaan. 

Zoodra dus de waar chijnlijkheid onMoud, dat een oorlog 
zou uitbreken tus chen Engeland en de Zuid-Afrikaan che 
Republiek, overwogen de betrokken autorilkliten wat er 

gedaan moest worden om troepen naar de grenzen te zenden 
en in het bijzonder, welk gebruik van de ver chiliende 
poorweglijnen kon gemaakt worden ter uitvoering ran de 

"voorzorgende maatregelen". 
Handelend overeenkom tig bovengemeld artikel 22 van 

de Grondwet, raadpleegde de Kommandant-Generaal den 

te Pretoria re ideerenden Directeur der Nederland~che 

Zuid-Afrikaan che poorwe,.,-Maat chappij Jhr. J. A. van 
' Kretschrnar van V een betreffende het rervoer van troepen 

en voorraden en andere voorbereidende tappen, welke uit den 
aard veel voorafgaande overweging en voorbereiding ei chten 
en niet konden uitge teld worden tot dat feitelijk de oorlog 
was verklaard. Daarom werd de Heer van Kretschmar 

reeds eenigen tijd voor dat de oorlog uitbrak, geraadpleegd 
over hetgeen al of niet kon gedaan worden in geval van 

oorlog en werd hij geroepen om reed vooraf te zeggen, 

welke hulp de poorwef< zou kunnen geven en welke 
maatregelen konden genomen worden in geval van oorlog. 

De Heer van Kret chmar had, zoover hij zelf er bij 
betrokken wa , niet het min te bezwaar om den Kom
mandant-Generaal op deze. wijze bij te taan. Zijne ym
pathici;n waren aan de zijde der Republiek, maar hij ver
gat geen oogenblik, dat bij als Dir ct ur der Maatschappij 
niets mocht doen wat de po itie der ~laatschappij in de 
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toekomst of de rechten der in Europa wonenüe aandeel
houders zou kunnen schaden. Hij drong er daarom op aan, 
dat de Regeering aan de Nederlandsche Zuid-Af'rikaan~che 

Spoomeg-Maat chappij officieel zou verklaren, gebruik te 
maken van de bevoegdheid haar verleend bij Artikel 22 
der Concessie om daardoor zoowel de Maatschappij als 
hemzelf in eene duidelijke en wettige positie tegenover de 
Regeering te plaat en als een oorlog mocht uitbreken. 
Hij wendde zich daarom , door tusschenkomst van den 
Spoorweg-Commissari, , den Heer ~mit, tot de Regeering 
met het dringende verzoek om in het belaug zijner Maat
schappij gebruik te maken van Art. 22 der Concessie. 

Het gevolg was, dat de Cïtvoerende Raad op 13 Sep
tember 1899 het volgende be, luit nam: 

"Aan de orde: Minute R 12 30 $19 (C'VR 117 199) 
"inhoudende corre pondentie met de Directie der X eder
"landsche Zuid-L\.frikannsc·he ._' poorweg-~1natschappij om
"trent Art. 22 der eonce ie van genoemde :\1aatschappij, 
"waarbij bepaald wordt dat bij oorlogsgevaar, in oorlogs
"tijd of in geval van binnenlandsche onlusten, de Regee
"ring in het belang der verdediging of van de openbare 
"rust, over den poorweg en al hetgeen tot het gebruik 
"daarvan wordt verei cht, kan be rhikken en het gewone 

"vervoer daarop geheel of gedeeltelijk kan doen taken 
"en alle haar noodig voorkomende maatrt>gelen kan 
"gebieden behoudens chadeloosstelling aan den Conce ·
" ionari en verzoek van de Directie der Maat chappij, 
"dat de Regeering van dit recht gebruik moge maken." 

"De L'ïtvoerende Raad, gehoord het ndvi van den 

"Regeerings-('ómmis ari voor Hpoorwegen, gelet op het 
"feit, dat deze ·taat onder de tegenwoordige om tan
"digheden en Lij den than be taanden politieken toe-
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"stand werkelijk in gevaar van oorlorr verkeert, OYerwe
"gende, dat het onder deze om tandigheden mogelijk 
"is, dat burgers naar de grenzen gezonden zullen moeten 
"worden, ten einde die te bewaken en dat het daartoe 
"wenschelijk i , dat de Regeering de vrije beschikking 
"over deu spoorweg hebbe, 

"He~ luit: van haar recht volgen 
"goedgekeurd bij Volksraarlhe luit 

Art. 22 der conces~ie, 
rL 502 d.d. 25 .Juni 

"l !) 0, gebruik te maken en den ~poorweg met alle · 
"wat daartoe behoort en tot het gebruik daarvan benoo
"digd i ,, te onttrekken aan de bP. chikking van de 
"Directie der ... ederland ('he Zuid-Afrikaansche ,' poorw g
"Maatschappij en denzei ven geheel te harer be chikking 

"te nemen. 
"Ten einde den pooneer behoorlijk te kunnen gcbrui

"ken, wordt het geheele per oneel van meer genoemde 

"Maat d1appij onder Art. 2 Yan Wet X 1• 20 van l 9 
"gecommandeerd tot het doen van dien ten • bij den 

";;poorweg in de functiën, thans door hen bekleed, en 
"worden zij gesteld onder de beYelen van den Com
"mandant-Generaal en de door hem aan te wijzen 
"krijgsofficieren of andere ambtenaren, met dien ver
"~tande' dat zij' die bij den spoorwegdienst gemi;.t 
"kunnen "·orden, altijd door den Commandant-Generaal 
"gecommandeerd kunne worden tot het doen van crewone 
"krijg~verrichti ngen. 

"Verder be:-luit de Uih·oerencle Raad, datdc~poorweg 
"voorloopicr tot nader order op de gewone wijze zal 
"gei;>..ploiteerd worden en dat het gewone vervoer en 

"de gewone treinenloop zullen gehandhaafd worden, 
"totdat d Commllndant-Oeneraal eventueel wijzigingen 

"daarin zal doen aan breng n. 
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Hoewel dit be luit op 13 September l 99 werd geno
men, trad het eer t op den 29en dier maand in werking. 

Op dien dag, toen de oorlog zeer dreigend was, ontving 
de Heer van Kretschmar officieele kennisgeving, dat het 

besluit in werking trad. Van dat oogenblik af werd het 
beheer van den Spoorweg, het rollend materieel, zijn inven

taris, zijn werkplaatsen te Pretoria en alles wat tot een 

en ander behoorde, hoewel het eigendom blijvende van de 

Maatschappij, onttrokken aan de Nederland che Zuid

Afrikaan che Spoorweg-Maat chappij en ging het over in 

de handen van de Zuid-Afrikaamche liepubliek, die alles 

gebruikte voor oorlogsdoeleinden. Hiervoor zijn ecl1ter de 

aandeelhouders der Maatschappij in geen enkel opzicht 

aansprakelijk. 
De Regeering der Zuid A.frikaansche Republiek wi t, dat 

de voorwaarden van Concessie haar de macht gaven zoo te 
handelen, maar zou, ook al had er geen Artikel 22 in de 

Concessie gestaan, toch beslag op den spoorweg hebben 

gelegd zoodra een oorlog uitbrak. 
Het is ondenkbaar, clat de Regeeriug de middelen van 

gemeenschap tu chen de hoofdplaatsen van de Republiek 

en de grenzen en Lourenço-Marques zou hebben gelaten 

in neutrale handen; had de Heer van Kretschmar zich in 
zoodanig geval tegen de Regeering verzet of had hij niet 

het volle vertrouwen der Regeering genoten, dan zou naar 

alle waarschijnlijkheid met den Nederlandsehen poorweg 

gehandeld zijn als met den Pretoria-Pieter burg • poorweg 

is geschied, wiens Directeur het land werd uitgezet en 

vervangen door een Regeeringsambtenaar. 

De Directie !Jleent, dat de Heer van Kret chmar zeer 

correct en in het belang der Maat chappij handelde door 

de aandacht der Regeering op Art. 22 der Concessie te 



7 

vestigen, toen hij zich gerh1 ongen zag om handelend op te 
treden en zijne Maatschappij Zotl moeten vcrbinden ten 
opzichte van het gebruik van den spoonreg gedurende den 
oorlog. 

Maar hetzij hij goed, l1etzij hij verkeerd handelde in 
dien tijd van crisis, zijn daad kan geen in vloed hebben 
op de eigendom men der verafwonende . ndeelhoucler~. Al 

de Hegeering der Republiek aan de land wetten of de 
conc sie de macht ontleende om met den poorwc, te han

delen zooal zij deed en van die macht gebruik maakte, 
dan doet het niet ter zake of een ambtenaar ,-au de 
~poorweg-Maat chappij haar uitnoodigde offkie 1 te con ta
teereu, dat zij van haar macht zou rrebruik maken. Had 
daarentegen de Hegecrin, der Zuicl-.\.frikaan ·che Hepubliek 

geen macht om te handelen zooal. zij deed, dan wa hare 

handeling die van een •'om·ereinen ,'taat, geroepen om zoo 

op te treden als in oorlog tijd het meest overeenkom tirr 
dien belangen wa . Zooclaniae handeling zon eene o,·ermaeht 

daar tellen, waarte.,en de aandeelhouder zich niet konden 

he chermen. 
Wat cle ambtenaren der poorweg-:\Ia.ah·happij betreft, 

cleze waren even goed onderworpen aan de wetten van de 
Zuid-.\.frikaan che Republiek, zij konden volgen de wetten 

der Hepubliek gecommandeerd worden evenal ieder ander 

inwoner van den 'l'ran vaal onver:;chillig of zij genaturali~eerd 
waren of niet. ~Jen bedenke, dat het beshtii van den 
Uitvoer nrlen Raad, volgen. hetwelk o er den . poorweg werd 
be.chikt, tevens het geheele personeel van den ·poorweg 
rommandeerde. Van dat oo renb1ik af hield dus het gehcele 
personeel, cle Directeur i nel ui , op oncler de leiding van 

cle Maatschappij te zijn. Zij werden g~ teld onder de 
ord r van den Commandant-Generaal, die volledig he-



schikking en marh t harl om zr gedurende den oorlog Ir 
bezigen, hetzij voor diensten op den spoorweg of wamtrer 

zij daar niet noodig waren, buiten rlen spoorwrg voor 
gewonen militairen dienst. 

De Maatschappij is in geen enkel opzicht verantwoorrlelijk 
voor eenige daad van op dir wijze gecommandeerde per:<onen, 
evenmin kan eenige zoodanige daad gebruikt worden om 
de aandeelhouder,; te r·haden, rlie volstrekt niet wisten wat 

in Tran vaal gedaan werd en zelfs als zij het geweten 
handen, geen middel hadden om tussrhenbride te komeu 

en die daden te beletten. 
liet is een feit, dat de aandeelhouder niet wi ten, wat 

in Tran vaal werd gedaan, totdat zij in .Juni 1900 het 

jaarverslag der Maat"chappij ontvingen en tus~chen 2:3 A]Jril 
en 11 October 1900 bereikte geen enkele brief uit Europa 
den Heer van Kret chmar. 

De Heer van Kretschmar had geen machtiging om 
noch voor de )laatschappij, noch voor den Raad van Com
missarissen, noch voor één der aandeelhouders der Maat
chappij op te treden buiten het gewone beheer van den 

spoorweg als handelszaak en iedere handeling zijnerzijds, 
niet rakende zoodanig beheer, ge ebiedele buiten de )Jaat-
chappij om en kan dus de aandee.lhouders niet schaden. 

Hoeveel te minder dan kunnen de Jiaatschappij en hare 
aandeelhouder aansprakelijk ge teld worden voor daden van 

het openbaar gezag, gepleegd door de Hegeering der Zuid
Afrikaansche Rupubliek in oorlogstijd. 

Ter tond toen _de Britsche troepen de Zuid-Afrikaansche 
Republiek binnenrukten, namen zij den poorweg in bezit 

en gaven daarvan, toen op 5 .Juni 1900 Pretoria bezet 
werd, officieel kennis aau den Heer van Kretschmar 

bij monde van den Luitenant-Kolonel Girouard, spoorweg-
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directeur H. A. F. F., die het beh er m etgen handen nam 

en met den Heer van Krebchmar eenio-e detail~ regelde 

betrefl'cnde het door dezen nog te verrichten "\"l"erk, waarbij 
hij hem verzekerde, rlat mlledige vergoeding zou worden 

geereven voor het gebruik , dat van de eigendommen der 
Maatschappij zou worden •emaakt. 

Op 8 Angu tus nam Luiten:mt- 1\.olonel Ma\~C, kra<'h
tens ~cluiftelijk bevelranden Geuer-.ull-~fnjoor .T. G. :.\lawell, 

~Iilitair-Gou verneur van Pretoria, bezit van de bureau en 

gebouwen der Maatschappij te Pretoria en legtle hij be!;]ag 

op alle boeken, documenten en papieren in die gebouwen 

aanwez1g. 

Op 13 eptember werd kraehten een duiftelijk bevel 

van den Yeldmaar chalk Lord Robert door den )Jilitairen 

Goun·rneur beslag gelegd op den gebcelen spoorweg, de 

gebouwen, het materieel en den overigen inventMi" van de 

.\laats ·happij, welke in handen waren ge,·allen ran Harer 

.\1aje~teit, troepen en :-;ind dien werden zij door Luitenant

Kolonel Giromu·d ter beschikking gehouden van H . .\1.' · 

Regeering. 
ÛIJ 14 eptember ontving de Heer van Kret clunar 

een brief van den 11ilitairen Gouverneur van den volgenden 

inhoud: 
Ik heb de eer C te berichten, dat de ontdekte feiten 

'n de toekond der T clerland,c:hc Zuid-.\frikaan~dH' 

Spoorwe ·-~faabc·happij 11u in hand •n van ll . ..\I.'~ Hc.,ecrin~ 
zijn tot wien we J>iredi' te .\nderdarn hare mededec
Jingen zal hebhen te ri('hten. 

lk acht de p<Litie ·wer ~[aat chappij oncler cleu 

tt•gem1oortli~eJ1 .tand van zaken, te zijn al:- volgt: 

1 t· I let gehe Ir heh r berust uit 'luit nd in handt'n 
van de Brit che authoriteiten ter plaat~e. 
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2e. liet geheele per oneel der Maatschappij, met uit
zondering van hen, die burger ran de Zuid· 
Afrikaan,che Republiek zijnde, verkiezen in 'l'rans
vaal te blij ven, zal u nar Europa worden gezonden. 

Op 26 ~eptember ontving de Heer van Kretschmar 
aanzegging om voor eene ommi ie te ver chijnen om te 

worden verhoord. In antwoord daarop vroe~ de Heer 
van Kretschmar om inlichting omtrent welke punten de 

Commissie getuigenis van hem verlangde, zeggende, Llat 
hij geheel bereid waR te getuigen, voor zoover als dit niet 
strijdig was met de orders door den ~Jilitairen Gouverneur 
gegeven, dat alle onderhandelingen tu schen de Maatschappij 
en Harer Maje teit Hegeering zouden worden overgebracht 

naar Europa. 
Op ll October verscheen de Heer van Kretschmar voor 

de Commi ie, werd heëedigd en legclc ouder prote t ge
tuigeni af. Aan de Directie werd welwillend eene copie 
van zijn getuigenis ver chaft; en ofschoon het kennelijk 
een i ge vergissingen bevat, blijkt het over het geheel , dnt 
de Heer van Kretschmar zeer volledig eu openhartig elke 
vraag beantwoordde, die hem werd ge telcl en waarop hij 

in 'taat was antwoord te geven. 
De Directie hreft ten lotte de eer eerbiedig er op te 

wijzen, dat Harer Majesteits Regeering nu in 't bezit is 
,·an den poonreg der ~Iaat chappij en dat de houder van 
aandeelen en obligatii;n gedurende vele maanden zijn be
roofd va11 alle inkomsten der poorlijn. Deze staat van 
zaken il:' een tbancieel zeer ern ·ti ge; en wij vertrouwen, 

dat hij niet zal worden be teneligeL Wij ontvingen uog 

"een mededeeling of het in de bedoeling ligt van Harer 
Majcsteib He~reering om de rechtt•u uit te oefenen eu tie 

plichten te vervullen van de Regeeriug, die ue Uonces ie 
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vrrlrende of welken weg zij voorn('mens i~ ie lwwnndelen. 
In het belang van een groot aantal aandr 1- en obligati -

houder - per ouen van alle nationaliteiten -verzoekt de 
D1rertie daarom met aandrang pocdig te worden ingelicht 

omtrent de bedoelingen van Ilarrr :\laj "trit" Re.,.cering 
met betrekking tot de toekomst der Mnats<'happij. 

Wij verblijven, 

Utce gehoor ::a me Die11a ren, 

(w.g.) VAS Dr;s WALL B\KJ.< .• 

(w.g.) J. V.\N KRE'l'~CIIMAR. 
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