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CONTRACT 
TL'. CHEN 

De Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek 
E~ DE 

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg· 
Maatschappij, 

\·ooR DEr .\Ai\LEG E~ DE EXPLOITATIE YAN EE~ 
THAl\IWEG OVER DEX WI'l'W.\TER RA~rD E.' 

YOOft DE O~'TGI 'NIXG YA r HETBOK '-
B RGEH , 'TEE. KOLE .\'ELD . 

. \ FDEELL ·a 1. 

Bepalingen omtrent de aan te leggen werken. 

ARTIKEL 1 . 

H et contract onwn.t: 

a. den aQnleg en de exploitatie van e n Tramweg onr 
\\'itwn.ter rand, aanvangende hij of in den omtrek \·an 
Boksburg g richt lau"' of door Johanne. burg naar 
Kruger~dorp; 

b. de ontgiunincr v. n L '11 gedecll. van het Bok burcrer 
kol nveld. 

H t wordt der Maat ·chap] ij ver"'tmd om de mijn, 
doelel in Artikel 1 litt. b helzij door en tramwe!!, hetzij 
door een kab }spoorweg met Bobburg t v rhinden . 

. \RTIK EL 2. 

De poerwijdt van dt> in Artikel 1 bedoelde tram 
wegen zal l.Oöï • feter (3 vu t, ü duim En .) b •dragen 

AHTIKJ:L 3. 

De U ·get•rincr zal, ten h ·hocv van d' ontginning-, 
hc<hcld in de eer. te alinc~~ van Artikel 1 litt. b, n-
wat gr ott •n li!!gin 1 dreft- alle, zin voor g •r g l<i 
t•n gocdkoope ·ploitatie gc:<chikt gcd ·elt' van h ·t Bok -
burger kol mclrl ter l)('. chil·king Yan de .Iaat ''happij 
.tellen, tenzij dit door llnar, om de rechten r ·cd aan 
anderen " rle ud of om an1lerr. oorzak n, ni ' wen. chelijk 
wordt er ·acht. 
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ARTIKEL -!. 

De in A rtihl 1 genoemde tramwegen zullen , zoowel 
w:1t de nardebaan nls wat cle kunstwerken betreft, maar 
bd10mlenR de nnodige uitwijkplnat en met dubbelspoor, 
worden gebouwd voor enkelspoor. 

AttHKI·:L 5. 

J>e richting van den tramweg, bedoeld in de eerRte 
alinea van .\rtikel 1 litt. n, tus ·chen de aldaar genoemde 
eindpunten, de plaatsen waar stations en hn1tcn worden 
gemaakt, zoomrele de richting van den in de tweede alinea 
van Artikel 1 bedoelden tramweg, eventueel den kabel
spoorweg en de werken, noodig voor don vrijen afloop van 
het water en voor het vrije verkeer op de wegen, wordon 
cloor do Maatschappij bepaald, in overleg met den Regeo
rings commissaris. 

De l\Iaat, chappij mag, waar zij zulki-l in het belang vnn 
de onderneming raadzaam acht, de tramwegen geheel of 
gedeeltelijk op bestaande wegen en straten aanleggen, mits 
ten genoege vnn den Regeerings-commis ari · en volgons in
Rtructies van de Regeerinl!', voldoende ruimte ovcrlatendr 
voor het gewoon verkeer. 

ARTIKEL G. 

Alle ten •inen. benoodigrl voor de in Artikel! genoemde 
tramwegen, ,·oor den claar bedoelden kabcl~poorweg en ca8tt 
qw1 voor de litt. u ..,<'noemde mijnontginning. voor tle sta
tion:; en halten, voor cle waehtershuisjes, de woningen en 
cn·en ten hthoc,·e van het pcr-oneel, voo: anden' aanhoo
righeden of inrichtingen, voor het ontleenen nn specie, 
hn.lla. t, klip- en kn1kRteen of andere dergelijke llUÜPrialen , 
voor het vcrvoeren en IJCt tl'r zijd.· Kte1l n va.u materialen 
en grond, Yoor het vcrlPggen vn.n wegen rivieren, spruiten 
en wnterleidingcn en in het algemeen voor het tot !Otan<l 
brengen en exploitoeren van de tralil wegen, van den kabcl
spoorwe en ca.sH IJlt() van de mijnontginning, worden door 
de Tiegeering ko teloos en tijdig ter he~dükking van dr 
)fnakchappij ~~ ·steld, behoudens vergoeding door de )fan t
"l·happij va.n den door cle Hcgccring uetn.alrlen prijs, in di , 
gevallen , waarin aankopp of ontei.,;cnin;; onvermijdelijk is 
geweest. 

Bij het bepalen van de grcnzLn <lezer terreinen, zal, 
voor zooveel noodig, al aanstond~ op de noouige ruimt.~ 
voor het ::t.'l.nlt-f!gcn van dubbel .·poor en voc1r and<'l' uit
breidingen. nl.;;ook tot W(·ring van gra"- en ho~chhr:mtl n 
worden gerekend.. 
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Alle in dit artikel bedoelde terreinen worden , voor den 
duur nm dit contract aan de ~IaatF<chappij in bruikl en 
u.fgfstaan. 

Terreinen, welke lJlijken niet noodi.., te zijn voor de 
exploitatie nm de in dit contract genoemde 1ramwegen, 
van dt-n kabcll'poorw g en yan de mijn, worden door de 
~Iaatschappij ko. teloo~ weder ter beschikking v:m de Re· 
geering gcstrld. 

AUTJKET. 7. 

Aan <le Maat ·chappij wor<lt nijd0111 yan inkomende 
rechten \'Crleend voor alle materialw, werktui!,!en, grond
Rtoffen enz. , noodig voor den aanleg en de expi•>Îtatie van 
de in dit contract bedoelde tramwegen, van 1len kub 1-
Rpoorwcg en van de mijnontginning. 

Ah'riKl::L 

Indien d · Regecring den aanleg gebiedt of toestaat 
van wegen, kanalen, enz., die de in dit contract bedo ldc 
tramwegen of den kabelc:pom·weg door nijden of daaraan 
aansluiten, of in aanraking komen met de boven of onder 
den grond gelegen werken der mijnontginning, kan de 
Maatschappij dit niet beletten. 

Alle noodige be~chikkingcn zullen in overleg met de 
MaatRchappij worden genomen , opdat daardoor geen ver
hindering aan het verkeer of den dienst worde ,-eroorzaakt 
en daaruit geen onko ten voor haar voQrtvloeien. 

Wanneer uit deze b ,:cbikkingcn onko. ten vo 'r de 1\faat
~chappij ontstaan of daarvan en duurzame vermeerdering 
\'an kosten voor het nderhoud of den di n_t het ge,·ol 
i", zal der MML chnppij eene schadeloo. telli11 6 m~ <'Cn~. 
daarrnedt' gelijkstaande, worden veJleend. 

ARTIKEL 9. 

De werken voor d n aanleg van de tramwegen. g -
no md in de eerst' alinea. van .\rtikel 1 litt. a moeten zijn 
an.ngevan..,en binnen rier maanden, nadat dit contract door 
de ,\I aatschappij is aall\·aard. of zoo\'Pel Ja ter al de noodige 
gronoen i r heRchikkinrr van de maat. chappij zijn ge tcld. 

De tramweg moel tot Johmm , burg zijn Yoltooid en 
in cxrloita.ti gebracht ('11 d C\'Cntuer] tu .. eb n R1)k. burg 'n 
d mijn te bonwen tramweg of kahel..poorwc;.: voor he> 
steenkolenvervo r gereed zijn hinnf'n twee jaar, nadat met 
d nitvo ring is berronn •n. 

:\Iet d ontginning van het eventue •1 t r l•c"cbikkinrr 
van de m:t:~.t chappij gPsteldc kolenvel<l moet begonnen ,vor
den, zoodra de tramw g tot .Tohanncf'hnrrr in e:xploitalie L 
gebracht. 
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De Yolkr,:raaü hehoult zich het uitsluitend recht voor, 
om te hopalen of en wanneer de tramweg o\·er \\'itwaters
rand, we<;teJijk van Johanne<;lmrp:, zal worden voortgezet. 

De Maatschappij moet met de werken voor bovenge
noemde verlenging a:mntngen binnen vier maanden, nadat 
l~et deshctreffencl be luit van den \'olkEraatl ter kennis van 
de Directie in :Kederlantl Ü; gebracht. 

De tramwrg van Johanne:-;burg n:tnr Krugcr dorp moet 
voltooid en in exploitatit• zijn gehracht binnen twee jaar, 
nadat met (lc werken dn.:uvoor is aangevangen . 

• \FDRELl~C f Ir. 

Bepalingen omtrent het toezicht op de werken 
en op de exploitatie. 

AR'l':KEL ] 0. 

De Regeering h •eft het recht toezieht te doen howlt·n 
op dl' uitvoPring der werkl'n en op de exploitatir. 

Zij kan daart0e ten allen t ij1le den toestand der werken 
en ,·:m het matcricel doen opnemen 

Hare ambtenaren, met die opname hel:l. t, heblwn daarbij 
tocgan"' tot alle voor het publick en voor den <licnst hc
Etcmde lokalen. 

nc bestaande of de te mn.kcn algcmrenc welten op de 
politie der tramwe"'Cll en op de mijnen in de Zuid-Afri
kn.amche Herubli<·k zijn mn toepassing op de in dit con
tract bedoelde tramwegen en mijnontf!inning-, echter zondrr 
dat de Regtering dan.rdoor d1• bij 1lit contract nan de 
maatschappij n~rlecn11C ree htcn kan verkorten. 

Bepalingen omtrent de exploitatie en het materieel. 

AltTKEL 1:2. 

Hel YCl'\'oer op de tramwegen moet door ..;(oomkracht 
geschie1l•·n. 

Arnr;:t:L ]:). 

De ~[an.lschappij i· gdwmlen. gcdurenrll' den g-clwdcn 
duur van dit contract de tramweg ·n, eventueel Ü<>n kabel-

p 
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spoorweg, en <le ,-oor <h• ontginnin~ van hc·l koh•t. n:ld h -
noodigde werken. met alle: wat tot een en an<ler ht·hoort 
in goeden sta:~.t t • onderhouden, en den <licnst niet te. laken 
clan in ge,·allen nm ovPrmacht. 

AnnKEL l·L 

liet rollcn!l materieel der tram \reg •n zal zijn wo"•'
naam<l licht matericd, maar moet in dier voege zijn inge
richt, dat het op • •n gewonen poerweg ter . poorwijdte \':l.ll 

l.Oli7 meter (:1 \'O t () duim En~. ) kn.n gebruikt wor len. 
De rijtuigen wor,len ingcri('h voor tc·n min.Jc tw 'P 

klassen van reiziger.·. 

.\.nTIKJ·:r, F. 

De Mn.n.b.:happij i,; gchou Jen om reglcmenten VOM 

har n dien~>t va t te -:tellen en :1:1.11 de goedkeurin" van den 
Hcgeerings-Commb :nis in de Repuhlit•k en de na1lt-r • hr
krachti ring der Hcg<>erin" te omlerwcrpcn, optht deze zi<·h 
kunnen o\·ertuigen, dat daarin niet voorkomt wat , trijdig 
i.· met de voorwaanl••n van dit contract ot met de algemeeno 
wdten de lands. 

Deze reglcmenten zijn ook n•rbindcnJ ,·oor d ·rJcn. 
De dienst wordt niet geopend. vóór dat tlez • r •glernen

tc•n zijn goedgekE-urd. 
Wanneer op rerrlementcn of wijzigingen daarin onder

worp n aan de goe1lkeuring yan de Hegeerinrr:--I'Ommis~ari" 
en <lc Hegcering niet door hen is !Je chikt binnen cli·ic 
maanden, nadat zij hun 1.iju aau(Teho<len, worden zij gca ·ht 
te zijn go dgekeurcl. 

AFDEELL'G IV. 

Bepalingen omtrent de tarieven en het vervoer. 

A lt'liKEL 1G. 

J)' ~In.at~el1::tppij zal ecnc vcr~o~din~· mog• n ei~ h 'n 
voor lwt vcrvoer ovl'r cl 11 tr. mw g, ~cnoemtl in <I' cr;:tc 
alinea van Artikel I litt. (1. van pcr,;oncn, ."o lemn, YCt', 
enz. nz. en voor het ,-,•n·o ·r t •n Iw ho vc van der, Jen O\'t r 
<len trn.mwc>g of d '.'\ kalwl~poor, hcclud<l in ,Je lwC' clc al in • \ 
\':111 Artikel 1 . 

Dl'zc n·r,!• ((]in~ "onlL 'l'lll'ven volgèn taric\·rn op 
\'OOl'~tel van dt• ~la: l-'ehappij, \": t r 'tt•ltl docH' tl·n Hl'gcc
rin" ·COtnlllÎ~"ari..: t)l,i!t•J' 11:\ J J't' go <lk •urin r tl·r Jt !C ring. 



De ~lHatschappij mag bc r~P~:, , n voor los:>en en laden, 
bestellen en andere dergelijke dienstverrichtingen, \'Oor wagen
huur, enz. door haar te bepalen vergoedingen vorderen. 

De ve1 koopprijs der Joor de Ma.a.tsehappij gedolven 
steenkolen wordt door haar bepaald . 

.ÄRTIK · T. 17. 

De Maatschappij moet den Regeerings-Commi»saris, door 
tuF. chenkom. t van haar vcrtegenwoo!lliger in de Hepubliek, 
tijdig ter v:1ststell ing na1 bi<'den de à oor hnar \'OOr te stellen 
tarieven en cle daarin aan te breni!en wijzigingen. 

Wanne· r de negecrings·commi saris op de h<>m \'OOr
gestelde ta:ieven of wijzigingen niet heeft beschikt binnen 
één maand. nadat deze voorstellen hem zijn a~ngeboden, 
wordt hij gmcht ze te hebben goeJgekeurd. 

Door d. n Hegeerings-commismris afgewezen vüorstellen 
voor tarievc n moeten binnen vier weken, nadat zijn afwij
zende be~chikking ter kennis van hovenbedoelden vertegen
woordiger <1 r ~Iaatschappij is gebracht, dGor gewijzigdr voor
stellen w')nl ·n v<>rvangen. 

ÁHTJI~EL 1 . 

Geen ,.c rl'oer mag plaats hebben dan volgens door den 
Rcgeerings-< 'ommiss:.t:·is vastgestelde, door de Regeering goed
gekeurde, ~cpublie<>erde en zoo\·eel mouclijk tcaen beta.ling 
algemeen wrkrijgb:tar gestelde tarÎl'ven. 

ARTIKEL Hl. 

Taricw:n mo~en niet worden gewijzigd dan nadat zij 
ten minste drie maanden in werking zijn !.!rwcest. 

ARTIKEJ. 20. 

D· Ma:1l chnppij is verplicht. Qlll orer d•n tramweg, 
bclloeld in de eer--te alinea van .\rtikel 1 litt. a. vnor ieder
e(•n, zonder ouder:;clwicl en zonder toe~tn.n.n van gun t n 
alles te ven·oercn W3.t ten vcrvoer wordt aan a ·boden, bc 
houdens de :dgemcen IJ pa.nlJc uitwnrlc:iugcn. 

De bepalingen d<>r yoor~aaurli' nlinca gelden ook voor 
clcu trnmwc;:. c\·entu2cl den kab ]spoorweg, b rloelJ in de 
twerdc alim·:~ van Artikel 1 nwt cli ·n v<>r;;tandc dat de 
~fan.t clmppij slc·eht,' tot vcrvoer van ·l<'cnkoleu is verplicht. 

De Ma.al;:chappij is h<>voegrl, om voor het vcrvoer van 
gro•)te hoev<'clheclen goederen, bijzonuerc overeenkomsten 
met de afzenclcr te Fluiten1 onfler vrrplichting evenwel om 



n.;m ~tnrlere nfzentlers, bij geheel gelijke omstan\liabeden, 
gelijke voorwaarden toe te staan. 

AmTKEL 21. 

De Maa.i clmppij i:; verplicht te gcdoop;rn aat ten he
hoeve en tot uitsluitend gebruik \'an mijnontginningen, 
f<tbrickcn en dergelijke inrichtingen. trambanrn worden "t'
mn.nJd, an.nslniiende aan rl<'n tl',IJllW!'!! he<loeltl in de cer"tc 
alinea vnn Art 1 litt. n. 

Pe kost<·n yan <lergclijke aan.:'uitcnde trambanen, komen 
gt:hcel ten laste van he111 rlie ?:t' vrrlanrrt. 

De daarvoor bcnoodigde Wl'rken op a:m de ~laat:d1appij 
hehoorendJ terreinen. en clr. inrichtinp;eo, genmlerd voor <le 
veiligheicl vnn het verkeer, wcmlt>n gemankt donr de rna:ü
Rchn ppij ten l-n tr nm rlen helanghebbende. 

De ;\[aato.:chappij hed't hd n•ch om de aanJuitinrr op 
te l•rckcn. Z•Hldra hTlr ],Jijkt. <l tt tl aan ... Juit 1 · tramha:1n 
niet «trekt tot uit:<lnitr.nrl ;!<brui!- \·an dc•u bcl:uHdll'bb nd '· 
ten wiens nrzockc rle aan ·Juilin!! i· !! ma. kt. 

De Maatschappij is hevocgll vuur el ken w. ggon, op bet 
punt van aansluiting afgegeven, of flaar overgenomen, een 
recht te ei<~chen van hoogRtens twee ~'<lilling . 

• \ flTlKU. :!2. 

De ~Iaat chappij i· n~rplicht on:r tlen tramwrg. genoemd 
in de eer;:;te alinea vau Artikel 1 litt. a, ko:;teloos te vcr
voeren de gesloten po ·tpakkctten, welke door de po:,t ui
mini tratic op de tations worden hemrn-d. 

De )fn.:ü!'lchappij zal alle in dienst reizende ambtcn:uen, 
henmhtcn, milita'ren en j!Cnmgenen der Republiek en hun 
bagagr, hem wn. de paarden dier militairen en de goederen, 
benoodigd \'OOr den krijgsdim~t. over de in dit contnlct 
g noemde tramwegen ven-oeren te;:!en den halven nacht
prij., dnaHoor door het publiek te betalen. 

De voorwaard n, rerrP)entl' het vervoer, hedod•l in de 
vorige alinea, wortien va;; tg< stcl1l c1onr (lrn Regeering -Com
mis. uri. in de Hepu'llick, op voor:-tel van de .laat cha ppij 
of van haar \'rrtegrnwoordigPr. 

A1 nr-1 r 2::. 

l>e ~ba ,cha]'pij i.: 1nud<' \'t'rl'lieht ?:i ·h met dPn lc-
gr:u&licn. t lang tlc in dit f'ontract ~t·ncwmd tr, mwtg n 
te heJa~ten, ko~tl'] O" \'OOr de He"< l'Îll! t ~en VCf"O tlina 

Yoor het pn hliek. 
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An·rxKn 2-!. 

In oorlogstijd of in geval van binnenlandscLe onlusten, 
kan de Regeering, in het belang der verdediging of van tle 
openbare rust, beschikken over de in dit contract genoemde 
tramwegen, over den kn.bel.~poorweg, en over het koler. veld 
en over al hetgeen voor een en ander wordt vereischt. 

Zij kan in de gevallen, bedoeld de voorgun.nde alinea, 
het gewoon vervoer op deze tramwegen en op den kabel
spoorweg, en de ontginning der steenkoleD\·clden gehed of 
gedeeltelijk do, n staken. 

De Regeering moet c\·cnwel Je Maatschappij schadeloos 
stellen Yoor de schade haar berokkend tengevolge nm Je 
bepalingen der beide voorgaande alinen."s. 

A nn: m, 25. 

De Maatschappij i~ \'Crplieht ten allen tUclc vrijen toe
gang in de voor het publick en den dienst bratemde localen 
der station?, en zoo noodig op de in dit contract bedoeiele 
tramwf•gf'n te vcrleeoen aan de ambtenaren der politie en 
van de in- en ui tg 1ande rechten, die in de uitoefening hun
ner bediening zijn. 

AFDEELING Y. 

Bepalingen omtrent het aanvaarden en het vervallen 
van dit contract. 

ARTIKEL 26. 

Dit contract moet door de Maatschappij nanvaanl 
worden binnen drie maanden nadat het besluit van den 
\'olksraad, waarbij het contract haar is verleenrl, ter kennis 
van de Directie in • Tederland is gebracht. 

• \.RTIKEL '27. 

De Regeering heeft de bevoegdheid dit contract in t • 
trekken: 

a. indien dit niet vX>rdt aanvaard binnen den termijn, 
bepaald in Artikel 26 ; 

b. indien het wan.rborgkapitaal, bedoeld in Artikel 36, 
niet op den bepaalden tijd ter beschikking der Regee
ring is gesteld; 

c. indien de werken niet worden aangevangen of niet 
gereed zijn op de termijnen, genoemd in Artikel 9. 
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\nTIKEL 28. 

De bepalingen der Artikels 9 en 2ï zijn niet van toe
passing indien de laat cbappij aantoont, dat de vertrt~g . ng 
of het verzuim het gevolg is van overmacht of van daden 
of Vtrzuim van de Hcgeering of van Hare ambtenaren. 

De Hcgeering is bovendien 1 evoegd alle in dit contract 
bedoelde termijnen op a:mvra~e der ~Iaatschappij te verlengen. 

De Maatschappij wordt beschouwd in gebreke te zijn 
door bet eenvoudig ver trijken der gestelde termijnen, en 
zonder dat het noodig is daarvan door eenige akte te doen 
blijken. 

.\RTIKEL L9. 

Wanneer de llegeering gebruik maakt van de, Haar in 
Artikel 27 litt. c toegekende, bevoegdheid tot het intrekken 
van dit contract, zal Zij aan de Iaa.tschappij moeten ver
goeden alle uitgaven gedaan ten behoeve van de uitvoering 
van het contract, behah·e het waarborgfond~, bedoeld in 
Artikel 36. 

Het bedrag dezer uitgaven, waartoe ook hehooren de 
renten der nog niet afgeloste obligatiën tot den dag, waarop 
h t heelrag aan de ;\JaaLcbappij wordt betaald, zal door 
den Regeerinj!s-commi~saris i u 'ederland in overleg met de 
Directie worden vastge teld, volgens de boeken der :hl aa.t
schappij. 

De volgens dit contract reeds uitgevoerde werken, Je 
daartoe voorbanden mn.terialen, enz. zullen aa.n de Regeering 
worden overgegeven binnen vier weken, nadat het in de 
tweede alinea. bedoeld bedrag aan de Maat..,chappij is betnald. 

ARTIKEL 30. 

De Regeering heeft het recht 0111 te allen tijde de in dit 
contract bedoelde tramwegen, den kabel poorweg en de mijn
ont~inning, met allr wat daartoe hehoort, te naasten. 

De Regeering i evcnw l verplicht, 0111 alle volgen dit 
contract gemaakte werken en inrichtingen tegelijkertijd te 
naasten. 

Wanneer de Regeering p:ebruik maakt van haar recht 
tot naasting, zal Zij aan <le )Ia.atechappij moeten vergoe·len 
alle uitgaven, geuaan ten l>choeve van de uitvoering van 
dit <'Ontract. 

Het bedrag dezer uitgaven wordt v, ·tge~teld, op de 
wijze bepaald in de twcccle alinea van Artikel 29. 

De volgens dit contract uitg~'voerdc werken, de daartoe 
voorhand n materialen enz. n het Raldo van het re .. en·e
fouds, hedoclu in Artikel :35 ·un dit { ntrac , zullen aan 
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de Regeering worJen overgegeven binnen vier weken, nadat 
het in de vierde alinea van dit Artikel 30 bedoeld bedrag 
aan de Maatschappij is betaal<l. 

AFDEELI~G VI. 

Bepalingen va:1 algemeeoen e:1 geldelijken aard. 

ARTIKEL Jl. 

Aan de Maatschappij wordt toes'emming verleend, om 
obligatiën uit te geven, wan.rran de opbrengst uit~luitend 
moet strekken vcor den bouw en voor het in cxp1oitatie 
bren~en van de tramwegen, b .doeld in Artikel 1, even
tueel van th:n da~r bed<)Clden kabel'poorweg, benevens voor 
werken noodig voor de mijnontginning, genoemd in de 
eerste alinea van .\rtikel 1 litt. b. 

Uit de opbren!!'st dier o')ligatiën mogen bovendien ge
kweten worden: alle uitgaven, veroorzaakt door de aan
vaanling van dit CtJntract, uitgezonderd het w:wrborgkapi
taal bedoeld in ,\rtikd ;HJ, en voor het \'erkrijgen en ver
zenden nm gcl.J, alle l.:ostcn van bcheer en \'an tijdPlijke 
werken, hencnns- zoolang de tramweg niet tot Johau
nesburg in exploitatie is geur:tcht- do uitgaven, nooclig 
tot het betalen, voor rekening der R•'puuliek, mn rente en 
aflossing der obligatiën. 

Aan de Maatschappij wordt de b cvoegdheitl grgeven 
om obligatit:n uit t·~ geven tot een zoodanig bedrag, dat 
de opbrèn~st d t•r uitgifte ,·oldoemlc is voor de uitvoering 
der werken. genoemd in artikd 1 van dit eontmct en, tot 
het b:!;.trijclen d• r uitg:tven, brdoeld in de vorige alinea van 
dit .\rtikel 31. 

Ter bepaling van rlit ucdrag worden de ko•lcn tot 'Jit
voering v·m èe werken, genoemu in A rtik• I 1 van clit r.on· 
tract, geEchat op ten hoog~te nb volgt: • 

I. de kosten van <len t rwn weg, gcnnemrl in de een;te 
alinea nm A rtih<·l 1 litl. rt, op ZP:-<ti~cluizentl Gulrlen 
(t GO,OOO.- ) of yijfduiz.end ponrl :-;tnlin~ ( .e.)OOO ) per Kilo
meter, of achtduizend pond :-;ter ing ( ~.'OOU) per mij I : 

II. de kosten Yan den trnmwe;r, gcnnc11Hl in rle tW!'Pdc 
alinea van Artikel 1, op vier en \·ijfti~ duizend nulclt•n 
Cf 5J,O 0 -) of vier dÛizcncl vijf honrlcnl poncl Stnlin~ 
(t-4.100) Jl"r Kilometer of zeven duizcnJ twee ltotHl,mlp ,na 
öterling c E.ï:WO) per mijl; 

Ilf. de ko.sten van den kabe )SJlOIJl'I\'C;!, )!Cl10C111<J in de 
tweede alinea van Artil·cl 1, en trek kentie tot ven·anging 
va~ den daar bedoelden tram.weg, op dertig duizend Gulden .. . - . . . ·- ~ · . . .. . . 

,. 
..1 
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(.f30,000.-) of twee duizend vijf honderd pond 'terling 
(.f:2.100) per Kilometer, of vier duizend pond ...,terling 
( ~4000) per mijl. 

IV. de kosten der werken voor ontginniug der kolen
mijn, bedoeld in de eerste alinea van Artikel l, litt. b, op 
Z\ s hondertl duizend Gulden (/600,000.-) of vijftig dui
zend pond , lerling .;C50,000). 

Do Maatschappij mag het bedrag, bedoeld in Ie derde 
alinPn. vnn dit artikel 31, door uitgifte van obligati"n \'er
hoogen, wanneer zulks- volgens het oordeel der Regeering 
-voor richlige uitvoering van dit contract, of voor de 
uitbreidh.g der daartoe behoorende werken en inrichtingen 
noodig is. 

De uitgifte dier obligatie-leeningen geschieut in overleg 
met den Regeerings-commis.aris in Nederland. 

ARTIKEL 32. 

De Zuid-Afrikaansche Republiek waarborgt recht treeks, 
aan de houder dPr in Artikt-1 31 bedoelde obligatiën, de 
aflossing, en een jaarlijksche rente van vier ten hondertl 
(~pCt.) o1·er het nominaal bedrag der onaf~elo te obligatien. 

De obligatiën worden gecontrasigneerd door den Hegee
rings-commh:sn.ris in Nederland. 

De Maatechappij verbin :t zich om zoolang de tramweg 
nog niet tot Johannesburg in <:xploitatie is gebracht en 
wanneer zij O\'er "oldoendc midue!en kan be, chikken, aan 
de Republiek voor t e schieten het bedrag, gedure11de voor
noemden tijd wegens rènte en allo ing aan 1le obligatie
houders verschuldigrl. 

De Republiek \\'ordt ,-oor dit bedrag in de boeken der 
:Maatschappij bc·last. 

Dit Debct-monlant wordt c<'r t opei chbaar, wanneer de 
Republiek van haar recht tot intrekking van dit contract 
of te t naasting gebruik maakt, of zoodra de maat chappij 
in liquillalic verkeert. 

Wanneer <lc Rr gcering gebruik maakt van de Hnar in 
Artikel 2ï toegekende bevoegdheid tot intrekken van dit 
rontract, of nm het recht tot nn.a ting, bedoeld in .\rtikel 
30, moet de ~Iaatschappij zoo spoedig mogelijk aflos en alle 
obligatiën, hedod1l in \rlik• l 31. 

Deze ano" ing ~rs~llieclt in ovcrleJ met den Regeering -
commissaris in 'ederland. 

De afgeloste ebligatiën, voorzien Yau 1le Lijbehoorende, 
nog niet ver:chencn coupon:, en nm rlen t lon, moeten 
del'\ Rl3o-qeringa-cÇ>mmis. ari worden ter hand et-teld. 

•. • •. \ I "o ' ~ 
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ARTIKEL ;}.Jo. 

ier bepaling van hetgeen de Republiek, op grond van 
Arhkel 32, in cenig jaar mocht Yerschuldigd worden, of 
mocht hebben te betalen, wordt door de Maatschappij een 
jaarlijkscha llekenin6 a ·ngelcgd. 

Deze R1'kening wordt opgemaakt in overleg met den 
Regeerings-commi.saris in Nederland en op den laatsten dag 
van elk jaar afgesloten. 

Op deze Rekening worden gebracht: 
a. als baten: alle outvangsten zonder onderscheid tot. de 

inkomsten-rekening bchoorende en yoortspruitende uit dit 
contract; 

D. als lasten: le. alle uitgaven, gedaan ten behoeve van 
dit contract, met uitzondering Y:J.n die, welke op de aanleg
en kapitaalrekening brhooren, en die Ynor ren te en aflossing 
der in Artikel 31 bedoelde obliga.tiën; 

2e. acht ten hondE-rLl (S pCt.) nn de bruto ontvang
sten drr exploitatie ,·an de in dit contract uedodue tram
wegen, van den kab ' lspoorwt'g en \'an de mijnontginning, 
ten behoeve vnn het r~sef\'e:ond., bedoel·l in .trtikel a!5 vnn 
dit contrnct. 

'Yanncer het voonleelig sn.luo dezer llekening O\'er
schrijdt het ucdrnl! \'Crschuldigd wrgens rrntc rn aflo,sing 
der in r rtikd 31 bedoelde oblgatiën, wordt dit ,·oordeelig 
saldo gebracht ten untc der rekening, becloeld in Artikel 
XXXIII der Concessie, ,-erleend ingevolge machtiging Yan 
den Volksraad, dd. 27 Mei 1885 en den lsten Augustus 
1887 aarl\'aard door de Maatschappij. 

Wanneer dnarentegen h•·t Falda der Rekening, bedoeld 
in de eer~te alinea van dit Artikel, minder is dan het bed•·ag 
verschuldigd wegen!:! rente en afloFsing der in Artikel 31 
bedoelde obligatiën, w01clt het verschil gebracht ten lll.ste 
der Republiek. 

Dit verschil is het bedrag, waarmede tle Republiek
krachtens de derde alint>a nm Arti:;el 32 't'an dit contract 
-wordt uelast, zoolang de tramweg nog niet tot Johannes
burg in exploitatie is. 

Zoodra de tramweg td .Tohanneshurg in exploitatie is, 
moet de Rep u bli<·k boven bedoeld \'erschil nan de ma."'t
scha.ppij betalen, binnen dr:e ma·mden na nanbiecling der 
rekening aan den RegeerÎnJ!F-comrois~ari in Nederland. 

De Iaatschappij i;· geen tcru,.!gaaf aan de Republiek 
ve: chuldigd, van hetgeen zij, krachten de vorige alinea., 
van de Republiek mocht ontvan~en. 

Wanneer de Maatschappij in gebrel<e blijft om, aan de 
houder. der in Artikel 31 bedoelde ouligatirn, te \'ül(loen 
de in Artikel 32 gewaarborgde rente en aflo;;sing, en tle 
Rcpu bli~k tot ruchtstrerkschc betaling a:lU de ob!igo.tieho'J-
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den; wordt verplicht1 zal het bedrag van l:et uit dien hoofde 
betaalde ingehouden worden op de eerste betalinj!, krach
tens de zevende alinea van dit Artikel, door de P.epublit:k 
aan de Maatschappij \'er.schuldigd. 

ARTTKEL 3.5. 

Het reservefonds, genoemd in de derde alinra \'au Arti
kel 34 litt. b f!Ub 2, i::-voorzoover het daartoe toer iken l 
i -be'tem 1 tot beko;;tiging v:-.n heistelling wegen buiten
gewone schade a:m den wrg, aan de werken en ann het 
matcrifel mn vt•rvocr rn der mijuont~innincr, en tot het 
heatrijden d<'r uitgn,·en wegces alle noodige vernieuwingen 
van dt·n weg en van bedoeld materieel. 

Dit fonds wordt afzonderlijk hehecrtl en belegd i de 
rrnten worden jaarlijk bij h<'t kapitaal gc,·ocgd. 

Zoodra het saldo van 11it fond een hedra.g van vit•r 
ma.al honderd duizend Gulden (f -100,000) d. i. llri ·en dertig 
duizend drie honderd drie en 1.h rlig pond ~tcrling (J:33,3 ~:;) 
ovrrschrijdt, worden de be<lra.3en, tot aan vulling van hl't 
fonds bestemd, aangewrnd tot aflo. sing der krachten uit 
contrnct uitgrgeven obligatiën. 

Dit fo cl behoort tot de eigrndommen lier }.Iaat chapp~i. 
bedoeld in de artikels IX, X en XXVU der Conce sic. v•·r
lecnd inge\'olge machtiging van den V"lbraad del. 27 ~f, · i 
1, 5, clc·n 1 ten Augustus 1 7 door de }.Ina.t!•chappij na n
vam·d. 

Ann:;r.r, 0G. 

A 111 wnarbor<Y voor het nale,·cn mn dit contract, i ngc-
loten het aanvangen en èindigen van het werk op de ge· 

1-<telde t ermijnen wordt door de 1\faat~chappij bij de aan
vnardinft, in t:e kns \':1!1 tle Zuicl-.\frikaani'chc Hcpubliek ge
stort een fO:n van negentig tluizend Gul•len U ~0,000.-), 
of zevendu:zend vijf !wnder I pond Sterling ( ~ï,500) , welke 
aan 1le Maat<chappij wordt t ' rn;!r;egeven, één ja.:1r nadat de 
tramwrg tot Johannesburg in exploitatie is gebracht. 

Over dit waarborgkapita.al worJt, van den da"dcrstor
tiug tot dien der t .•rugbetalin~, :vm de Maat chappij vcrgo d 
t>en 1rntc \'an vijf ten hondcr<l (.) pCt.) p('r jaar. betaalbaar 
in • ederlan(l v(,{ll' of op den l.)dt ·n Januari ,·an elk jaar . 

. \RTJKF.J. 07. 

,\Jl· gr.ch illen 0\'C'J' de uc·palingen \"all dit c ntract rn 
dl' torpas ing <laarmn, tu. ~dwn dr~ lt<'geerin~ der Zuid-Afri
kaanschc H•·JHthlick of hare amhtcnaren ter entr zijde, en 
de ~I a·1t~ehapp ij of hare a111 ' 1tcnarcn ter nnderc zijde die 
niet in drr minne kunnen worJrn vcremmd, worden ue.li-<t 
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door Jrie scheidslieden, die als goede mannen, zonder vorm 
Yan proces, in het hoogste ressort zullen uitspraak doen. 

Wanneer men zich omtrent de keuze der scheithlieden 
niet kan verstaan, geschiedt hu:mc benoeming, zoo het ge
schil een plaatselijke aangelegenheid betreft, door het hoogbte 
rechterlij k Collegie der Hepubliek, en andf:'r.s door de Tieebt
bank te Amsterdam. 

AnTu~BL :~s. 

I n alle gevallen, waarin overleg tusschen de .Maa.fschnpvij 
en de Regeering der Zuid-Afrikaansche Hepubliek of h:tren 
Commi8saris wordt vereiseht, ml-indien ovcrcenstE>mming 
tu sschen hen niet wordt verkre~ren-geacht worden een ge
schil t" zijn ontstaan. 

_-eclerlaml~chl.) ZuitL\Jrik:l·tn~chc 

Spoorwegmaat chappij. 

D<• Dirc·die : 

YA~ DE_- \\'ALL B.\KE, 
E. Bm;cJL" E:', <J .q. 

T USSCHEN 

De Zuid-Afrikaansche Republiek, 
in deze vertegenwoordigd door h .1.ren Minder-re ideut, . fiJit. 

MR. G. J. Tn. DEEL.\ERTol Y .\~ ULOKL\:-\D, h~Illlclendc 
ingevolge opdracht van de Regcering, verstrekt hij mi ... 
si\'e van 3 Augustus 11. No. RG5 I :-;, 

E:-\ DE 

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschlppij, 

111 deze vertegenwoordigd door haren Dirrctcur R W . J. C. 
V .\N DEN W ALL B.\KE, en haren Chef de hure1.u E. 
BnrcHXER, de lan.tstl' overeenkom tig Artikel 1 U der 
~tatuten, optredende ter vervanging van den mede-<li
r ·cteu r J. L. CJ.UïSEXAER, gedurende <liens ,·erb1ijf in 
Zuid-Afrika, is het Yolgcnde overeengekomen:-

Ar;TJKEL 1. 

Ingevolge het beJuit van den EdelAch!h'lren \'nlk~r;lal 
der Zuid-Afriknanschc nepubliek, artikel 1 OïO, del. 20 Juli 
1 , nan de Directie d'T Xederlnnchche Zuiû-Afriknanschc 
, 'poorweg-::\Ia.at. cbappij merlcgede< lil bij mi: .. i \"C Yan dt·n 
MinLter-re,.;idcnt der nJOrno •m lc I:epuhlick, <ld 2U A uguHtu~ 
1 , ~-o. 29 , worden door de Zuid-Afriknnn~chc Rcpuhlirk 
aan de ~.,.eûerlanrl~che Zuirk\ frikaan"cln• ::;poorweg-:\Llnt-
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f'chappij hij uezc alle rechten Yerl' nd. welke voor laatc::tge
noemde zijn vervat in d' hrpalingcn van het aan deZC' o\·er
t-enkomst vast~ehcchte contract ,. Jor den aanleg en de ex
]doitatic ,·an eeucn tramwe!! owr <l n '\'itwatrr:-:rtmd en 
voor tlf' ontf!inning van het Dok:bnr"•'r ::;l~'cnkolen\· Id . 

• \ItTIKIJ. :.!. 

De Tcclcrland <"lle l:ni<l- \ frib.lll:cbc • poorwe .... ra t
I'Chappij vcrkl:l:ut I et hrn·cng noemde Lier, n.'l~ •h eh · on
trnct tl• uanvaunl •n op h d •n den J.)d n ~ ptuuber 1 
door de ondertOlk ning dcz r act , t u v rLindt zich all • hij 
het contract aan haar op"' ll .... d \'erp.ichtin" n ~clr tmelijl 
te zullen volhr<'n"Cll. 

• J 01.\1 TIKH. 

De on<lerf!el ekt ndt•n, in O\' •rw •,..ing nelllende dat lle 
kennelijke str,..kkin~ \'tul d · .\r ikclcn 2~ 01 0 \'an l1et 
hovenhedoel<le contract dr·z•• ie::, da. in ·1·· ".,·all n van in
trekking van hetzel"e, of van n~ asting d • ·ed r anti ·chc 
Zuid-Afrikan.nsrhe . 'poorweg-~faa':- happij In. ru't no ·h ,-oor
deel zal genietPn, n<Jch l'chauP zal ond rvind n. h bben. bij 
de onderteekcnin~ d<'z r akt<'. w l uitrlrul-k lijk ve aan: 

lc. dat in minderin!!: ;·an de uit~w n hedo~H in de 
Artikel n 2D en :: 1 v, n het CIJntrnc , mo t br. cht worden 
het bedrag d r. op het oogcnlJlik \'llll intrekking of naastin.r. 
bereid~o~ afgeloste nhligatii'n in .\ rtikel ;J I van dat contract 
bedoehl: 

~e. dal onder .. alle uit"a \·en .~edaan ten h h c•\· · Yan 
de uitvoeri11~ nm het <'Ontract," h' loeld in h 1vengenoemde 
artikelen 2H en 30. 011k t lt~:.,.rijpe;n i..; het \'er~ bil ll"

!1chen het gezamenlijk nomina:tl h dr:~z der voor de uitvo -
ring van dat eontr. ct uit te .!. ,,. n ohlirra '"n n d n prij~ 

\'ttn uit!!iftt', \nlke prij in:! ,. l~c <k bnt-..t :Jin •n, yan 
.\l·tikcl ;)1, in twcrl g 1m t den H 'geerin!C-( om mi ari.;; in 
_~cd •rlancl worrit YH"l!!cc·tchl. 

. ·., G .: vcnlHI.!.C 
(j daan Cll lil duplo r lc k llfl t \ t I p he-

• , 111-- rr nm 
den l-1 Scptem her 1 

nc lini t r-nc-.itlc nt d r Zuid
Afril·a·m C'hc l~epubliel·. 

I:EEfJI\ EHT...: ' • ' Bl. WLA. ·n . 

• rederland~chc 7.uid-.\fnkann chc 
Spoorweg:-. laat ·chappÏJ. 

De Directie: 
VA .. DE.'" WALL R.\VE. 

E. llf.L ll.'F.R. ( .q. 
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.:\o S3, 1 U. 

OVEREENKOMST 

het Gouvern3ment der Zuid-Afrikaansche Republiek 

de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg
maatschappij, 

BETHEFFEXDE DE~ TELEGIL\AFDIEN"'T, L.\NG:-' DEX 
TlUMWEG DER WIT\\".\TEIL HA~D-Gül'DYELDE:I. 

ARTIKEL 1. 

Artikel 2:3 van lwt contract \'I)Or (lt'll aank~ yan <'1'11 

tnuuwc~ langs <lcn Witwater~ran<l. luidende: "De .Maat
:-:chappij is mede yerplicht zir::h !llct Jen tl'lt'f!l'üaf,Ji~·n~t 
langs de in dit eo:ltract genoemde tramwegen te belar<ten, 
kosteloos voor de llegeerill:!. te:::en n•rgoC'dino- voor het pu
bliek" wordt buiten werking gc<;teld. 

t\r!TIVEL 2. 

De Maatschappij stelt voor de Hegccring zooveel mog<·
Jijk bfl~chikbaar het noo<lige terrein tot pla:1.tsing der tele
~raafiijn, tot berging van het daarvoor noodi~c on3crboud~
matericel, tot oprichting \·an tPlcgraafkantoren. 

ARr:KEL ::. 

De GouvemcmentAclcgraaf\licnst .'pant langs hare pakn 
een of tll'ce tclcgraafdrarl n voor uit!'luitend g;chruil· van tll· 
)faatsehappij. De houw. toffen daaT\'r)or worden op de berg
plaats dollr de Maatschappij kostc!o•>" ter beschikking van 
de Regccring- gesteld. 

ARTIKEL 4. 

De Hep-eering zorgt dat de telegraaflijn door lle Maal
schap[! j ~ebruikt kan worden zoo spoedig mogel~jk nadat 
de lloofll'n~enieur de Regeering heeft gewaar"chuwd, <lat 
met (l<•n aanvoer van het telegraaf-materie:<>} kan wor;!eu 
MD ge\':llll!Cn. 
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ARTIKEl, 5. 

Het onderhoud van de kantoortoe tellen, welke door dP 
Mant chappij worden gebruikt, geschiedt onder leiding van 
den hetrokken rijk telegraaf-ambtenaar 1loor •n op ko ten 
van de l\Iaat~rhappij. 

Het orHlerhoud van d·· I ij ncn der Maatschappij, d • till'
stellen uit~e7.onderd. g(' chicdt door en op kosten der n -
gcering. Hieronder i· ook bef!r p n ht>t on1lerzo ·k naar 
storingen •n verdere! \Yerkza:unh d ·11. J>aarcntcgen L h t 
1la~elijkRch toezicht ''P alle t• le;;raaflijn •n ann dP amhte1,
ren der Maat. chappij opgedragen, di <lcn hetrokken nmh
tenaar \'an den telcgraafdiem;t ter-.tnnd van Plke on dckt.
onrcgelmatighci.l kenni" geven . 

.. \~TIKEL Ï. 

Op tatimlR en haltrn wnar 1lP .. fu:tt'-'cllttppij 'Pil ,.j~cn 
tclegraafdie11<1t hu·ft 1'11 Wa:tl' de Heg t'l'ÎIIf! gl'<'ll t'l!!l'll kan
toor h eft opgericht, kan cl" ne~t·ering- ,], .• Iaat ·hap pij op
clrn•Ycn het teJcgr:tafhtntOOl' O['Cll t' -.tl'llt•n \'llOr }H•t }JUlJlick 
verl-eer. De• haten der Yrrzmulcn t •le;;rmmu ·n worden <loor 
de l\In.at~ehappij behouden. 1) · vcrzt nding; der GouYCrnc
mcnts-trlegrmnmcn ge ·chiedt ko ... tcloo~. Dien--ttelegrammen 
vn.n de l\laatschappij gaan «tr<•d vnor. Hegccriu;;:-t legram-

• men wonlrn onmicldclijk na de dien,ttelc!!rammen on"rgc
bracht. inc!il'll ZOO. wrlann-d. ])e \'OOr·chriften van d••n 
1licn«t ' voor het puhli k word n in ov rlc~ met ,j n Il f<l
dirPetcur van het T legr~ af-Departement !H'"'even. 

Zijn rr hijwnrl•·rc lne. tril en voor den (; ouw~rncuwnt-
<licn!'t nood i!!. dan w•ml 'n ziJ <l<~or •l<·n :--taat !!rlcvcnl ~ ·-
<.:tel<l eH onderhouden. · 

[k l\Iaat r·happij i-. n•rplicht ,·nor de he tdlin~ <l••r 
t•·lcgramnwu te zor~ ·u. l"gt'll nr~n •di nl.!: van b '-'I(•Jko-:ten 
door d<·n ont l':\ll!!:er 'an het (r>}l'!!ram. 

Al~TIKEI. 

\'rij(' toegang tot w rr l'll werken o 1k door rni<ltlel \'. n 
LoLTi '' wor lL aan de Goun·m nwnt t le!!ra.af-1 eambt n in 
dicu~t. Ycrl PtHl. 

Zij gehoorzamen a·tn d · \'<lOr chril n hun in het h •l:tll!! 
van de ,. iligh hl \':\ll het v••rk r ••n \'t\11 "c"' n '- rk n 
do.n· <lc ~JH•orwe!:.unl ten: r n I!""'''' n . 

. \an h •t t if·~r nf-p•r,lm l cla m t h t h zic'tt op of 
h•.t nntlah':mtl v.m de lijn i· h •la t, \'or lt \Tij v rn er m t 
d< t in n to " ta: n. 
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ARTIKEL 9. 

Het vervoer langs de lijnen der 1\Iaatschuppij Yan 
materieel tot onderhoud der telegraaf geschiedt kosteloos. 

ARTIKEL 10. 

Indien de uitbreiding van den spoor· of tramweg of 
andere werken van aanleg of onderhoud zulks vereischen, 
geschiedt de Terplaatsing van palen en lijnen door en 
op kosten van den Staat. 

ARTIKEL 11. 

Het maken van telefoon-geleidingen tus chen ·tationR 
en gebouwen van de Maat ·chappij ge chiedt yolgens dP 
bepalingen door de Wet hierop YaRt te stellen. 

Aldus gedaan en geteekenr1 op den 2ïsten dag Yan de 
maand J uni 1800 negen en tarhtig te Pretoria, in tegen
woordigheid der onder taande getuigen. 

Als getuigen : 
L. I. FRA~CHI:\lO:\T. 
'fH. P. BERGS)fA. 

Dr.. W. J. LEYD ', 
StantssPcretaris 

VERWEY, 
Hoofd-Ingenieur en Vertegenwoordiger 

der Ned. Z. :\. :'poorweg-)Iij. 
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