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RAI'I'ORT clcr Commissie benoernel hij Volksraadsbe
sluit van den 15df'n ;r uni 1887 om ZHEd. den 
Staatspresident bijtestaan in zijne onderhan
delingen met ZllEd. den Staat<;pre ielent van 
de Zuid-Afrikaansoho l'tepubliek en zijne Com
missie op punten van gemeenschappelijk be
lang en naar aanleiding van het Rapport der 
afgevaardigden van den Oranje V rijstaat in de 
laatste zitting van den Volksraad van den 
Oranje Vrijstaat overgelegd. 

De Commissie heeft de eer te rapporteeren dat 
ZHEd. de Staatspreident on de Commissie van de 
Zuid-Afrikaansche l'tepubliek te Bloemfontein arri
veerden op den 5den OctobcJ· jl. Eonige dagen voor
af, en wel op den lsten October, zijn do Leden dezer 
Commissic met ·zHEd. den Staatspresident bijeenge
komen ter bespreking onzer positie en om eencn leid
draad neer te leggen lang welken, naar onze meening-, 
de onderhandelingen met het beste gevolg konden wor
den voortgezet. 

Het resultaat hiervan was dat het ons meest doel
matig voorkwam om de onderhandelingen t openen 
t>p punten waaromtrent naar onze meening hocge-
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naamd geen twijfel of hezwaar kon bestaan, dat men 
totecne bevredigende overeenkomst zou geraken, zooals 
b.v. een tractaat van handel en vriendschap en de 
kwestie van de eilanden aan de Vaalrivier, en alzoo 
te komen tot punten van hooger belang dan dat; van 
Spoorwogen, 'L1olverbond en Invoerrechten, en einde
lijk de zaak van Xauwerc Vereeniging. 

Tiet zall)lijken uit nevensgaande stukkeu en N otu
len dat het U we Commissie niet mogelijk was om ziclt 
stipt hieraan te houden, ten einde te gemoet te 
komen aan de wenschen van ZIIEd. den Staatspresi
ueut der Zuid- Afrikaanse he ltepubliek hij de gehou. 
den Conferention en onderhandelingen. 

'rot de werkzaamheden komende, werd hij de eerste 
Conferentie, op G October 1887, door onzen Staats· 
president OYergclcgd Concept Tractaat van J.Lmdel 

P . l"' en Vriend. chap (copij hieraan gehecht gemerkt I), 
Act. '). ter overweging van ZTIEd. den Staatspresident en de 

Leden der Deputatie van de Znid-.A..frikaanscho Repu
bliek; omtrent het daarover verhandelde, hebben wij 
de eer te verwijzen nam· de g-ehouden Con forentie en 
gewisselde couespondcntic, waaruit blijken zal dat 
het slniten van het 'I ractaat, al dadelijk door 
ZHEd. dén President der Zuid-.Afrikaansche Repu
bliek ('n zijne Deputatie afhankclijJ- gemaakt werd 
van cle daarstelling van een ofl'ensief en defen
sieC of ander politiek verbond. 

])c h<'slis ing der kwestie van de Eilanden werd 
na bespreking bij elP eerste en tweede Conferentie 
door de bejde .Presidenten op de daattoc overeen
gekomen beginselen geregeld. 
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Bij de tweede Conferentie op 7 Octobe1' 1887. werd 
door ZHEd. den Staatspt·esident dm· Zuid-Afl'ikaan-
sche Republiek den wensch uitgesproken om zijne 
zienswijze op de verschillende ter behandeling staan-
do punten in geschrift over te leggen, en vooral met 
betrekking tot het sluiten van een politiek verbond, 
hetwelk door ZHEd. op den voorgrond werd gesteld. 
Na ontvangst van eene missive van ZIIEd. ( dd. 10 
October1887 gemerkt II) met daarbij gevoeo·d Concept PAn, 17. 

Tractaat (gemerkt III) van denzelfden datum, werden P .. w.l7 
op ons verzoek bij de derde Conferentie de bepaliagen 
van gemeld Concept besproken, en daarna door onzen 
Stn.atsprcsidcnt in geschrift l)eantwoord bij missi.ye 
gemerkt No. VI, dd. 12 October 1 87, met overzen- PAG.l9. 
ding van Concept Tractaat tot daar~tolling van Fede-
rale Unie, gedateerd 12 October 1887 en gemerkt 
VII. Uit deze stukken en uit lwt gPsprokc·nc bij PAa. 22. 
cle Conferentie op 10 October 1887, zal aan den 
Volksraad duidelijk blijken welke voorstellen door 
ZHEd. den Staatspresident van den Oranje Yrij taat 
en onze Commissie gedaan werden, omtrent alle pun-
ten onder onderhandeling on vooral ten opzichte van 
de Na-uwere Vereeniging onder FedNatie der twee 
Staten on bet onderwerp van Spoorwrgen. 

Betreffende onie voo1·stcllen, on i vingen wij ecne mis
sivedd. 13 Octoberl887, gemerkt YIII Yan ZH.Bcl. den PAG. 25. 
Staatspresident der Zuid-Afrikaanscbe Republiek, 
cenige inlichtingen vragende, wclkQ hem verstrekt 
werden bij missive van ZHEcl. den Staatspresident 
van dP,n Oranje Vrijstaat, del. 14 October, gemerkt . 
IX. Dit leidde tot ontvangst ccncr missi,·c vau ZIIEd. PAG. 27. 
den Staatspresident der Zuicl-Afrikaansche Hcpuhliek, 
del. 15 October, gemerkt X, en daarhij gevoe~d Con- P .w. :lO. 
cept Politiek Verbond (gemerkt XI) en tot bcant- P.&.a. 37. 
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woording daarvan door ZHEd. den Staatspresident 
van den Oranje Vrijstaat, bij missive dd. 17 October 

PAG. B8. (gemerkt XII) en Concept Voorloopig Politiek Ver
PAG. 43. bond, geda,teerd 17 October (gemerkt XIII). 

Uit deze stukken zal blijken dat van de zijde der 
Zuid-Afrikaansche Republiek men volhardend ge
bleven is bij de oorspronkelijke grondslagen die aan 
ZHEd. den Staatspresident en de Vrijstaatsche Com
missic werden gedaan, en dat men, hoewel in andere 
bewoordingen, bleef volhouden bij een offensief en 
defensief verbond, en niet de minste toenadering 
betoonde op de verdere voorstellen van onze zijde ge
daan en die naar onze meening ecne billijke te ge
moetkoming daarstelde. 

De laatstgemelde mis. ivo werd gevolgd door eenen 
brief van ZHEd. den Staatspr~:::sident der Zuid-Afri-

PAa. 4.t kaansche Republiek, dd. 1 October (gemerkt XIV), 
waarin aan ons eene ·wijziging voorgesteld werd in 
Artikel 2 van het laatst door hem overgezonden Con
cept 'rractaat, ten einde zooals beweerd werd hetzelve 
enl·el derensief te makP;n en toegestemd werd tot 
schrappino· van Artikel 3 van dat Concept, omtrent 
het oproepen van vrijwilligers in gevallen van op
stand. Uiertegen bleef nog bij U we Commissie groot 
bezwaar en tot wegruiming daarvan werd door ons 
Yoorgesteld bij missive van ZHEd. den Staatspresi
dent van den Oranje Vrijstaat, dd. 19 October 1887, 

PAG. 48. (gemerkt XVI) en bij gevoegde wijziging van den 
PA<;. 1·7. zelfden datum (gemerkt XV) waarbij Artikels 2 en 5 

van het door ons voorgestelde Concept veranderd werd 
in dier voege, dat, totdat de Federale Unie tot stand 
geuracht werd, wij van onze zijde on bereid verklaar
den de Zuid-Afrikaans:;he Republiek te ondersteunen 

0 
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in geval van lJedreiging of aanval, mits onder voor. 
behoud o.a. van het recht tot onderzoek naar recht
vaardiO'e oorzaken van onlusten. Dit werd door ZIIEd. 
flen Staatspre ielent van den Ot•anjc V rijstaat en U wc 
Commi sie zeer choorvoctcnd g daan in het aange
zicht van hot feit, dat men erkende geen aanval te 
verwachten, ten einde geen middel onbeproefd te la
ten om tot eene gewen chtc vcrstandhouding te komen 
met onze Zuster Republiek, en ook met het oog op 
het feit dat onze l~egccring niet over on~e burgers 
kan beschikken als over cene georgaui eerde militaire 
macht, en hen niet kan onderwerpen aan de gcvarèn 
vcrbonden aan een onvoorwaardelijk elPfensief Yer
bond, zonder eenig voorbehoud, z;ooals ~HEd. de 
Staat ·pre ident en de Deputatie der Zuül-Afrikaan
:chel~epubliekvan on~ won chtcn hij gemeld Conc pt. 
Ook deze poging van onze zijde om zooverre moge~ijk 
toe te geven werd afgewezen bij missive van ZUEd. 
den Staat. president der Zuid-AJrikaanschc ltepuhlick, 
dd. 20 Ortober 1 7 (g<·merkt XVII), waarin on :!',,<.: , 51. 
gcm Iele voor tel \\ ordt Yerklaard en on i zenuwd op 
eene wijze die door ons niet kan worden ~ebillijkt. 
Immers de verantwoordelijkheid die wij op on. , daar-
door, zouden nemen on de v •rbindenis <li' daal' in <loor 
ons werd beoogd, en die door onf-1 met oprcchLe mce-
ning en met gevoel van de zware Yerplichtingcn daar-
door op ons volk gele!!,'d, werd aa.ngel)(>clen, worc.lt 
verklaard van geep. waarde te ~ijn, gc('n band te 
.·cheppen, en voorts schijnt ook t"jjfel ~c-n·orpon te 
worden op onze bedoeling om al het mo~elijko tegen-
over onze Zu ter taat te doen, natuurlijJ( met inacht
ncminO' van onze verplichtingen tcgcnovct· onze eigene 
burgerij. 



Tie voOl'gaande aanmerkinp;en o-clclen vooral de 
voorstellen omtrent N auw01·e Vercenig-ing en de daar
mede in verband staande aangclegenhèclen; doch zal 
daaruit blijken dat niettegenstaande al hot geen c1oor 
ons is voorgesteld en niettegonstaande ZHEd. cle 
Staatspresident en de Depntatie der Zuid-Afrikaan
sehc Republiek in de algemecne trekking van de 
door ons voorgcstelde Concept Traetaten van llandcl 
en Vriendschap en J!'ederale Unie over het algemeen 
toestemden, dienaang-aande niets bepaalels is tot stand 
gebracht. 

Evenmin is het on · gelukt tot samenwerking te 
geraken op het punt van Spoorwegen. Ondanks alles 
door ons voorgebracht en zoowel mondeling als schrif
telijk breedvoerig geopperd, bleef (als eenigstc wij
ziging van ZIIEds. voorstellen in document III ver
vat) ZHEd. de Staatspresident en Commissie -der 
Zuicl-Afrikaansche Ilopubliek uiteindelijk aandringen 
dat " ·ij ons moesten verbinden om geen Spoorweg
bouw te doen voor een tijdvak van tien jaren vcrder 
dan tot Bloemfontein en bovcmlien met uit lui tin,.,. van 
eenige andere linie dan de Colesberg-13loemfontein
hetwelk wij van onze zijde geheel en al ondoenl\ik 

· vonden, daar dii gelijk zon staan met onherstelbare 
opo:fferi~g van de belangen van onzen Staat, en bleven 
wij ons du voorbehouden ons volle recht tot vrije 
h&ndeling ten dien opzichte. 1Yij refereeren hier
omtrent naar de Kotulen en Correspondentie ten 
einde noodelooze herhaling te vermijden. Betre.O'endc 
een Algemeen Tolverbond, is ons geb:eken dat ZITEd. 
de Staatspresident der Zuid-.Afrikaansehc ltepubliek 
voor als nog niet genegen is daarop in te gaan, als· 
zijnde volgens zijn ool'dcel strjjdig met do belangen 

,. 



" 

van zijn Staat, orschoon niet ontkennende dat het 
voor ons belangl'ijk kan zijn om daarop toe te treden~ 
en ook onze he~ te pogi ogen aan te wenden tot ver· 
krijging vn.n ons billijk mmdecl van Invoerrechten 
aan de zeekust geheYcn. 

Uit alles vermeent uwe Commissie zal duidoUjk 
blijken dat geen hoop op eenig gewenscbt resultaat 
kon worden gekoesterd, en achtten ZIIEd. de Staats. 
president van cl~n Oranje Vrijstaat en uwe Commissie
llCt doelmatig de ondet·handelingen te sluiten en de 
verdere correspondention in banden van het Uitvoe
l'entl Gezag der beide Staten te laten. 

Qycreenkomsti~ opdracht van ucn HEd. Volksra,ad, 
en naar aanleiding van het verhandelde, .noemt uwe 
Commis. ie de vrijheid <le volgende aanbevelingen te 
doen:-

rren Ecrstc.-Op l1ct punt van N auwerc Vereeni. 
ging-dat ZUEd. de Staatspresident en uwe 
Commissic eenparig van oordcel zijn dnt die 
Vereeniging- best gevonden kan worden door 
l1et datlrstellen van ecne Federatie, zooals 
door ons vool'gestcld, en bijaldien de Yolks
raad zich met de grondslagen van het voor
gesteld Federaal Y er bond kan vcrecnigen, 
dan zonder verzuim ZIIEcl. clen Staatspresi
dent op te dragon om in corrc ponduntic te 
treden met de Rcgeering onzer Z u -ter l'tepu
lJliek, ten einde ook daar de noodige stappen 
genomen worden om het gewc11schtc doel ie 
l>erciken. 

1945 
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'Ten Tweede.-Omtrcnt een Algemeen Tolver
bond en Invoerrechten.-ZHEd den Staats
president te machtigen afgevaardigden te 
benoemen tot eene daartoe te houden Con• 
ferentie met de Kaap Kolonie en Na tal, 
onder zoodanige instructien als wenschelijk 
mogen zijn, stemmende uwe Commissie 
overigens in mot de zienswijze door ZHEd. 
in ~r.ijn Aanspraak uitgedrukt. 

Ton dorde.- Omtrent Spoorwegen is de Com
mis ie eenparig van oordeel, na overweging 
dor kwestie in haar geheelen omvang en na 
inzage genomen te hebbon van do desbe
treffende memories, dat het do hoogste tijd 
is om tot aansluiting over te gaan en tot het 
bouweneener hoofdlinie door onzen Staat, 
zooals door ZIIEd. in zijne Aanspraak aan
bevolen, te be luiten, en alsdan ZHEcl. te 
machtigen afgevaardigden te benoemen om 
deel te nemen aan een te houdene Spoorweg 
Conferentie ter bespreking van de voordee
ligsto punten van aansluiting, van conventies 
regelende tarieven gewoon en differentieel 
en van ande1·o daarmede in Yerhand staande 
aangelegenheden-ook onder mstructicn aan 
al'o·,waal'digden te worden verleend. " 

Het zal den V olksrn.ad bevredigend ZlJU te vcrne
men zooals 11Ct uwe Commi~sie hoogst aangenaam is, 
.den Volksraad mode te cleelen, dat, al hare stappen en 
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besluiten eenparig en in volkomen overeenstemming 
met ZHEd. den Staatepresident zijn genomen. 

J. GEO. FRASER, 

R. D. McDONALD, 
C. C. KLOPPER, 
A. J. BESTER, 

P.A. D. E. MEIJBURGH, ' 

A. FISCHER, 

Bloemfontein, 22 October 1887. 
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I. 

CONCEP1., TRACTAAT 
YAN 

Vriendschap en Handel tusschen de Zuid-· 
Afrikaansche Republiek en den Oranje 

Vrijstaat. 

De ~uid-Afrikaansche Republiek on do Oranje Vrijstaat 
wederzijds begeerig zijnde om den banu van geme osehappe
Jijk belang, en van onderlinge vriendschap, die nu zoo geluk
kig tusschen beide Republieken besta:tt, naauwer toe te 
halen on te versterken en tevens door alle middelen binnon 
hun bereik het lJandelsvcrkeer tusscben hunne burgers te 
bevorderen, zijn onderling overe ngekomen om een Tractaat 
van Vriendschap en Handelt<' .·luiten. 

A:rt. 1.-Tusschen de Oranjt· Vt·Jjstn.at en de Zuid-Afri
kaanscha Republiek zal eene onverbrekelijke vrede on vol
maakte vriendschap en vrijen lutndol bestaan . 

Art. 2.-Do burgers >an de 7:uid-Aft·ikaanscho Ucpnbliok 
en van den Oranjevrijstaat zullen wederzijds op gelijken voet 
worden toegelaten, on behandeld worden als de burger::> vau 
den Staat, waarin zij zich zullen bevinden. 
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Geen grootere belastin~en of :.~wrardere verplichtigen zullen 
op hen worden gelogd dan op de burgers van den Staa.t waar 
zij zich lJcvindcu; ook zullen zij niet belast worden met 
eenige verplichtingen, die niet op do burgers van den Staat 
waar zij wonen, gelegd zijn. 

De bovengemelde voorrechten ochter zullen niet uitgostrekt 
worden tot het genot va.n politieke rechten. 

Art. 3.-Gecu de . beide kon koeteerende partijen zal eene 
lwogerc of grootere belasting loggen op don invoer, uitvoer 
of doorvoor van do producten oE de voorbrengsolen van ver
nuft en kunst van de andere, dan welke op de produotea 
en voortbrengsolen van hare eigene but·gee: gevorderd wordt. 
Echter zal door de Rogeeringon wederzijds worden overeen
gekomen welke vorm van certificaat znl moeten worden overge
legd tot bewijs dat zulke producten wet·kclijk do V•)Ol'tbrong
selen zijn van het land dat dezelve uitvoert. 

Art. 4-Aanzooken om permitten tot doot·vot·e vau krijgs
behoefton on vuurwapenen, Yooe hot geuruik en ten behoeve 
van de Regeering van een dor beide Stnten, zullen iu g-e
schrift geschieden, het getal of de hocveelheid vnnrwnpeuen, 
krijgsbehoeftcn, enz., vermelden, waa1·voor dootTocr veJ'>-,ocht 
wordt en geteekend worden door den Pre. idcut van deu • ta~t 
.lie zoodanige doorvoer verlangt, waarop c1e President van den 
Staat, bij wien om zoodanig permit g •vraagd wordt, hetzelve 
zal verleeoen zonder heffing of betaling van eenige impost- of . 
zegelgelden daarop; dit zal 1-1ioh niet uitstrekken tot de 
ammunitie en vuurwapenen voot• den algenwenen l1andel. 

Art. 5.-De vrijbeid van handel in dit tractaat uitgedrukt 
zal zich niet uitstrekken tot contrabande artikelen, ammunitie 
en vnm·wapencn met de naturellen. 

Art. 6.-Er zal geene belasting Y::tn tloor,roer gebevell 
worden op de voortbrengselC'n of producten welke doot• de -
Baai van J_;orenzo 2\farqnes ingeYoerd worden naar of uitge
voerd worden van den Vrijstant. 



17 

Art.. 7.-Dit tractaat zal ingegaan worden voor niet langer 
dan vijf jaren van af den datum der bekrachtiging en da.arnà 
tot twaalf m3anden na. kennisgeving van een der beide partijen. 

II. 

Bloemfontein, 10 Oct. 1887. 

Aan ZHEd den Staatspresident 
van den Or&nje Vrijstaat, te Bloemfontéin. 

Hooa-EnELE HEER! 

Naar aanleiding van bet verhanclelrlc bij de lal\tsto Conferentie-, 
heb ik de eer ter overweging van (JHEd. in te sluiten een Concept 
Tractaat, waaromtrent bet mij aangenaam zal zijn de inzichten va11 
UHEd. en uwe Commissie te vernemen. 

Ik maak tevens van deze gelegenh id gebruik UHEd. te verzoe
ken mij wel te willen mededoelen wanneer het U HEd. en uwe 
Commi sie conveniaeren zal mij wederom, met de Deputatie der 
Z.A. Republiek, te ontmoeten. UHEd. verzoekende dien tijd zoo 
spoedig mogelijk te stellen, 

Heb ik de eer te zijn, 

UHEds. dw. Dienan.r, 

S. J. P. KRUGER, 

Staatspresident der Z. A. Republiek. 

III. 

1.-De Oranje Vrijstaat verbindt zich om geen Spoorweg of 
Tramweg verbinding tot stand te brengen of toe te staan tusschea 
een der aan den Oranje Vrijstaat grenzende Koloniën of Sta~en 

van Zuid Afrika en de Zuid Afrikaanscha Republiek, noch ook: 
een gedeelte van zulk een lijn, tenzij met uitdrukkelijke toestem
ming van de Znid Afrikaanscha Republiek. 

:B 



1 ' 

2.-De Zuid Afrikaanscha Republiek verbindt zich om gPen 
Spoorweg of Tramweg verbinding tot stand te brengen of toe te 
lsten tosschon Pretoria en een der aan de Zuid Afrikaansoho 
Republiek grenzende Staten of Koloniën van Zuid Afrika, uitge
zonderd die, g1·enzende aan de Oost- en Noordzijde van de Zuid 
Afrikaanscha Republiek, noch ook een gedeelte van zulk een lijn, 
tenzij mot uitdrukkelijke toestemming van den Oranje Vrijstaat. 

3.-Aan beide partijen zal alleen vrijstaan om hunne respectieve 
gedeelten der reebtstreeksche lijn Pretoria-Bloemfontein te bonwen 
of te laten bouwen, met dien verstande evenwel, dat beide partijen 
de macht. tot geheele regeling der tarieven en van den dienst aan 
zich behouden. 

4.-De Zuid Afrikaanscha Republiek neemt aan om aan den 
Ü!·aujo Vrijstaat, als tegemoetkoming in den aanleg van een Spoor
weg of Tt·amweg (in overeenstemming met de bepalingen van dit 
ï1'aktaat t9 bouwen), jaarlijks gedurende don duur van dit Trak
ta&t te betalen eone subsidie van .C20,000. 

5.-Dit verdrag wnt·dt gesloten voor den tijd van tien jaren. 

Nou.-Ret Rluiten van dit Tmktaa.t is onderworpen aan de 
voorwaarde dat er gesloten zal worden een politiek verdrag of 
yerbond, waardoor nadere politieke vereeniging of verbinding van 
beide Staten wordt bereikt. 

IV. 

Bloemfontein, lOden Oct. lö87. 
Aan ZHEd. den ~taatspresideTJt 

van de Z. A. Republiek, 
thans to Bloemfontein. 

HoooEnxu~ Hmm ! 
Ik heb de eer de ontvang. t te 'rkennen van UHJ<.Jds. 

missive van heden, in lu1tende Coucept Tractaat, waaromtrent 

* V oor Politit•k 'I'C'rlJontl \ oorg-•'~tt>la door O.V.S. zit• Ptw. :!:!. 
Voor Politiek .n·rboi~·~ morgesteld doot· Z.A .R. ziP Pag. :lï. 
Voor voorloopt~ Pohttt>k 'um·grstehl door den O.V .•. .ti•: Pag. -i3; 

ntet wijziging op Pag. 4'i. 
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UllEd. wensebt do inzichten vau mijzelve en mijne Gommis
sie te vernemen. 

Ik bon bereid, JUt overweging, UHBd. daarmede bekend 
te maken; doch aeht het dien!ltiget· alvo1·ens te verklaren in 
hoeverre onze moeniug met do U\VO mogt instemmen, of daar
van mocht versehillen, UHEd. en uwe Commissie uit te 
noodigen ter be::;prekiug van het laatste punt, in de Nota. 
vermeld, nn,melijk, dtLt van politiek verdrag of verbond, en 
hetwelk door Ul:II~d. verklaard wordt te zijn eene u cond!itie 
RÎnt': qun 1wn," en uwe inzichten daaromtrent te vernemen en 
de onze aan U mede te doelen. 

Het zal mij du::; aangenaam zijn, met het oog op UHEds. 
wensch, om de tijdsbepaling zoo spoedig mogelijk te stellen, 
UHEd., met uwe Uotnmissie, heden namiddag, ten:~ ure, ten 
Presidentshuize, to ontmoeten. 

AAN 

Ik bcb do eer te ziju, 

UilEds. dw. Dienaar, 

J. H. BRA.ND, 

Staatspresident Oranjevrijstaat. 

VI. 

Bloemfontein, 

12clen October 1887. 

ZHEd. dcu 
, taatspresident 

der Z. A. Republiek, 
thans te Bloerniontein. 

Hooa EDELE HPJER. 

' ,J 

Naar aanleiding van uwe mtSstve van den lOden dezer, 
en de bespreking op eergigteren namielelag van de punten 

.J 
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voorkomende in het bij gemelde missive overgelegde Concept 
Tractaat, heb ik de eer UHEd. bekend te maken met de vol
gende zienswijze van mijzeiven en mijne Commissie:-

1.-Met betrekking tot het politiek verbond door UHEd. 
als eene voorafgaande conditie gesteld, van de aanname 
waarvan het sluiten van eeuig overeenkomst zou afhangen voor 
dateenige onderhandelingen omtrent andere zaken zou kun
nen plaats vinden, zijn ik en mijne Commissie van oordeel dat 
de gewenschte naauw~J'e V ereaniging onzet· beide Staten 
best gevonden en ten mtvoer zoo kunnen worden gebracht 
door het sluiten van een verbond van Federale Unie op de 
f:rondslageu kortelijk vermeld in bijgaand concept, onÇler
worpen aan zulke wijziging en regeling van onderdoelen .als 
bij nadere ouderhandeling overeengekomen kctn worden. 

Wij zien uit de Conventie van Londen tnsschen de Z. A. 
Republiek en de Britscha Regeering de bepaling :-"De 
Zuitl Afrikaansche Republiek zal geen verdrag of verbindtenis 
aangaan met eenigen Staat of natie, behalve den Oranje 
Vrijstaat, noch met eenige inboorlingen stam ten oosten of 
ten Westen van de Republiek, voordat het zal zijn goedge
keurd door Hare Majesteit de Koningin." Het zou natuur
lijk noodig zijn, voordateene Federale Unie finaal kan wor
den gesloten, dat do voorgaande bepaling door gemeenschap
pPlijke samenwerking herroepen of merkelijk gewijzigd 
worde. 

2.-Met betrekking tot hot voorgestelde Tractaat aan
gaande Spoorwegen, zijn ik en mijne Commissie van oordeel : 

Op punt 1 :-Dat hierin afstand geischt wordt van den 
0. V. Staat van hot principe van vrije handeling, in eene 
zaak die voor onzen Staat eene levensquestie is, op een 
oogenblik dat de omstandigheden voor ons ?.i.izond~r gunstig 
zijn, en bovenal ook nog voor onbe~~al~en t1;d. H1erop kun
nen wij niet toe~temme11, maar WlJ ZIJn genegen een weg 
van samenwerking te vinden, zelf met opoffering van een 
deel van ons belang ter verzekering nn aller geluk en ten 
tegemoetkoming uwer bezwaren, die wij echter niet kunnen. 
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doelen. Hierin vermeen ik hebben wij billijke aanspraak op 
uwe medewerking. Wij behouden ons hot volle recht voor tot 
onderhandeling omtrent Spoorwegen, doch stellen voor, den 
aanbouw onzer linie te regelen met inachtneming van de 
verlenging der Delagoa Baai-Pretoria linie, mits onder valilt
gestelde tijds-bepalingen bij nadere overeenkomst te worden 
geregeld met het oog op later te sluiten Contracten. 

Op punt 2.-Ten opzichte vanditpunt vermeenenikenmijne 
Commissie daaruit te verstaan dat door Spoor- of ~l'ramweg 
verbinding met Staten de Kolooien grenzende aan de Oost en 
Noordzijde vandeZ. Afrikaanscha Republiek bedoeld wordt de 
Delagoa Baai.Pretoria lijn, en bijaldien wij ons hierin mis
gissen zouJen wij gaarne daarover toegelicht willen zijn. 

Op punt 3.-Dit punt komt mij en mijne Commissie' voor, 
onduidelijk te zijn, en opheldAring te vereischen, daar het 
ons onmogelijk schijnt hetzelve op practische wijze in toepas~ 
siug te brengen. 

Op punten 4 en 5.-Deze punten beschouwen ik en mijno 
Commissie onaannemelijk voor den 0. V. Staat, ten eerste op 
g·rond van het principe daarin opgesloten, en ten tweeds met 
het oog op den nadeeligen invloed die door aanname van zoo
danig aanbod zou worden uitgeoefend op de plaats te vinden 
handelingen met do naburige Kolooien tot toekenuin~ van 
ons billijk aandeel in de Invoerrechten. 

3.-0fschoon door UHEd. niets gezegd wordt betreffende 
het sluiten van eon Algemeen Tolve1·bond, beschouwen ik en 
mijne Commis~ie dit van uiterst belang voor den 0. V. Staat. 

4.-Daar wij overeengekomen zijn omtrent de priucipen 
waarop do questie van de eilanden in de Vaalrivier beslist 
kan worden, en wij het eens zijn met de strekking van het 
Concept Tractaat va.n Handel en Vriendschap, acltten ik en 
mijne Commissie het niet noodig om thans vct·dcr daarop in 
te gaan. 

Ik heb de eer te zijn, 
UHEd. Dw. Dicn::tat·, 

J. JI. BHAND, 

Staatsprcsi den t. 
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VII. 

CONCEPT TRAC'l'AAT inhoudende de grondslagen voorge
steld om tot een Federaal V er bond tusschen den Oranje 
Vrijstaat en de 7,uid Afrikaanscha Republiek te geraken. 

De Oranje Vrijstaat en de Zuid Afrikaanscha Republiek 
bezield met het vflrlaugen om tot een nauwer vriendschap
pelijk, politiek en handels-verboDd to geraken en om de 
vrijheid, voorspoed en vrede van beide Staten te bevorderen 
en te verzekeren, hebben besloten en zijn overeengekomen, 
zooals zij bij deze besluiten en overeenkomen :-

1.-Er zal een Federaal Verbond tusschen den Oranje 
Vrijstaat en de Zuid Afrikaanscha Republiek zijn. 

2.-De naam van de Federatie zal zijn . 

3.-Elke Staat hehondt zijne souvereinlteit, vrijheid, onaf
hankel\jkheid .en elk recht, jurisdictie en macht welke niet bij 
dit Federaal Vcrbond exprer:;scl ijk wordt afgestaan nau .. 
(de Federatie .... ) in Pedcrale Raad vercenigd. 

4.-Elke Staat verbindt zich en goevrnvroc1igd doel van ~ 
deszelf~> inkomsten bij te dragen tot onderhoud en instand
houding van de Pederatie. 

5.-Elke Staot verbindt zich volle geloof en uitvoering te 
sèhenken aan publieke .Actcn en judicicele verrichtingen van 
den anderen Staat. 

6.-Elke Staat verbindt zich geeoe hoogere oischen te 
stellen, of andere of zwaardere lasten of verplichtingen te 
leggen op de burgers van den anderen Staat dan hij van zijne 
eigene vordert. 

7 .-Beide Staten kunnen door gelijk luidenc1o wetten, aan"'e
nomen door eene meerderheid van twee-derdon der aanwezige 
leden hunner respectieve we-tgevende vergaderingen, andere 
of verdere dan de hierin vermelde machten afstaan en yer
leenen aan de V'ederatie. 
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8.-Het Wetgevend Gezag van de Federatie berust bij den 
Federalen Raad. 

9.-De Federale Raad bestaat uit .... leden, waarvan de 
helft door den Oranje V rijstaat en de wederhelft d~or de Zuid 
Afrikaanscha Republiek wordt gekozen. 

10.-Tot leden van den Federalen Raad zijn verkiesbaar, 
burgers van den Staat waardoor zij gekozen worden, da 
qualificatie hebbende om bij bestaande of later ta maken 
Constitutie of Wet van dien Staat aldaar tot Volksraadslid 
verkiesbaar te zijn. 

(Memo.) De wijze waarop en den tijd waarvoor leden van .den 
Federalen Raad gekozen worden, zullen na ondlilrhandeling 
bij latere overeenkomst of op te stellen Constitutie voor de 
Federatie worden geregeld. 

11.-De Federale Raad vet·gadert minstens een ma.'tl in elk 
jaar en beurtelings in de hoofdstad van elk dm· Staten, 
totdat door den Federalen Raad hieromtrent later zal worden 
bepaald. 

12.-De Federale Raad heeft in, voor en over do beide 
Staten, de uitsluitende mccht. · 

A.-Om te beslissen omtrent het al of niet sluiten van 
oenig tractaat, conventir.~, of verbond met eeuigen 
vreemden Staat of mogendheid of naburige Ko
lonie, en om de termen van zoodanig tractaat, 
conventie of verbond goed of af te keut·en of die te 
wijzigen. 

n.-Oorlog te verklaren en vrede te maken. 

c.-De politiek aangaande naturellen wonende buiten 
de Staten te regelen. 

D.-Wetton te maken betreffende handel en verkeer 
tusschcn beide Staten. 
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:e.-Wetten te maken regelende de krijgs- en kommando 
aangelegenheden der Federatie en de plichten en 
verplichtingen der burgers en inwoners van beide 
Staten bij verklaring nn en gedurende eenige oorlog. 

:r.-Wetten te maken tot regeling van liquidatie, admi
nistratie en distributie van boedels van overledene 
personen, en insolvente boedels, tot aanmoediging 
van kunst en wetenschap door aan anteuren en uit
vinders h9t uitsluitend recht tot hunne respectieTe 
geschriften en uitvindingen voor een bepaalden tijd 
te verzekel'en. 

o.-De munt en waarde daarvan te regelen, en stand
aarden van maten en gewichten te bepalen. 

:a.-Tot regeling van plichten, ~alarissen, schorsingen 
afzetting van alle Federale ambtenaren. 

I.-V oor Federale doeleinden belastingen te heffen. 

J.-Tot daarstelling van wetten vereisebt om behoorlijk 
gevolg te geven aan de vorenstaande machten en 
plichten en tot straffen Tan alle overtredingen van 
internationaal recht. 

1.:.-Tot buiten werking stelling van eenige wet gepas
seerd door de Wetgeving van een der beide Staten, 
die bij meerderheid van twee-derden Tan den Fede
ralen Raad geoordeeld zal worden nadeelig te zijn 
voor de belangen der Federatie en tot terugzending 
daarvan, met vermelding van bezwaren en opdracht 
tot herziening. 

L.-Tot het maken van aanbevelingen waardoor gelijk
vormigbeid van wetten in beide Staten kan worden 
verzekerd. 

1 3.-Het Uitvoerend Gezag der Federatie IS gevestigd in 
een President, 
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(:\f "mn) . De wijze zijner verkiP.zing, zijn diensttijd, zijne 
nnt<;lllen L'll. p.11;l.Jteu te worden omschreV'en bij do to tua:~.:ne 
.over~.;oul~utnst en later vast te stellen constitutie. 

14.-Er zal een Federaal Gerechtshof zijn, welks machten 
en plichten later zullen worden omschreven, te worden samen
gesteld uit Rechters van de Hooge Gerechtsho\·en van beide 
Staten, met oorsprGnkelijke juri!'dietio in alle :E'ederale zaken 
en appellaire jurisdictie in andere zaken. 

(Get.) J. H. BRAND, 

President. 

Bloemfontein, 12 October 1887. 

:Aan ZliEd. den 

Staatspresident 

VIII 

van den Oranje Vrijstaat 

Bloemfontein. 

Hoog Ed. Heer, 

BlÓemfontcin, 

13 October 1887. 

Ik heb de eer de ontvangst te erkennen van UHEils. mtRstve 
dd. gisteren, mot ingesloten Concept Federaal verbond. Ik ben bezig 
om met mijne Commissie die stukken nauwkeurig na te gaan ten 
einde UHEd. zoo spoedig mogelijk onze zienswijze te kunnen 
·kenbaar maken. 

Intosseben veroorloof ik mij, ter bespoedi~ing van den gang van 
zaken, naar aanleiding daarvan U eenige inlichtingen te verzoeken, 
tevens de gelegenheid te baat nemende Uwe vragen te beantwoor
den. 
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Met betrekking tot punt 1. van het door mij voorgestelde spoor
weg tractaat, moet ik opmerken, dat do verbindtenis van den 0. V. 
St.aat, daarin bedoeld, niet zou zijn voor onbepe.'l.lden tijd, maar 
slechts zo a gelden voor den termijn dat het tractaat zelf van kracht 
zou zijn, welke termijn door ons in Art. 5 wet·d voorgesteld te zijn 
10 jaren. 

Wat betreft het afstand doen van hot principe van vrije hande
ling in zake het leggen van een spoorweg, zijn ik on mijn Commissie
van meening dat het noodzakelijk is dat van beide zijden gecleelte
lijl.; daarvan afRtand wordt gedaan, ton einde te geraken tot een 
eenvormige spoorweg politiek, en te verkrijgen een spoorweg stelsel 
dat beide landen oommercicel en politiek nader aan elkander ver
bindt. 

Het zal mi i en mijne Commissie zeer aangenaam zijn U we nadere
bedoeling te weten omtrent de vrijheid van bandelen die UHEd. 
zich wensebt voor te behouden. De vraagt komt bij ons op: 
Welke lmie is het die de Oranje Vrijstaat wensebt tA bo1:1wen met 
inachtneming van den bouw der Delagoa lijn? Wij onderstellen 
dat het is de lijn Colesberg-Bloemfontein. 

Voorts, met het oog op Uw voorbehoud tot het volle recht tot 
onderbandeling omtrent spoorwegen, doet zich de verdere vraag 
voor. of dat de eenige lijn, de oenige spoorweg verbinding met de 
aangrenzende Koloniën is die de Oranje Vrijstaat wensebt te bouwen. 

Ik en mijne Commissie zijn zee!' gewillig om te trachten aan 
Uwe bezwaren te gemoot te komen. Veel zal echter afhangen van 
de voorwaaroen en bepalingen waarop de bouw en de exploitatie 
der lijn Colcsberg-Bloemfontein cu hare eventnoale verlenging 
volgens Uwe zienswijze zou moeten geschicden _Het zal mij zeer 
aa.n!(enaam zijn U we inzichten op dit punt op oen1gzens uitvoerige 
wijze te vernemen. 

Met betrekking tot do opmerkingen door UHEd. gemaakt ton 
opzichte van punt 2, wcnsch ik ter nadere toelichting te zeg~o~en, 
dat het de bedoeling vnn mij en mijne Commissic is dat de Z.A. 
Republiek zich voorbehoudt het recht tot het aanleggen ook van 
andere lijnen door landen grenzende aan do Oost- en Noordzijde
van de Z.A. Republiek; tor voorkoming van mil'lvcrstand wensoa 
ik hier echter bij te voo~eu, dat da Z.A. Republiek voo1· het tegen
woordige geen andere lijn op het oog heeft dan die van Dclagoabaa· 
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naar Pretoria, beoogende de Z.A. Republiek slechts ecne verbinding 
met do Oostkust. 

Ten unr.zien van punt 3 lJCb ik UHEd . ter verduidelijking mede 
te deelen, daL de stn•kldng daar1•nn was nonbouw der lijn Pretoria
:Bloemfoutein van het Noorden nnar het Zuiden. Het spreekt van 

1. zelf dat punt :; gesteld zijnde in vcrband met punt 1 van bot voor
gestelde tractaat, punt 3 eeuo wijziging zal mo()ten ondergaan in
dien punt 1 wordt veranderd. 

0 

Overgaande tot UH Ed. opmerl;:ingen over punten 4 en 5 van het 
voorgestelde tractaat, waarin U RF. u. te kennen geeft dat die punten 
door U en Uwe Commissie onaannemelijk wordon geacht voor den 
Oranje Vrij Staat o.a. op grond van het daarin opgesloten principe, 
veroorloof ik mij de opmerking dat do Commissie begeerig zijnde 
UHBd. zooveel mogelijk te gemnetto komen in zake den spoorweg
bouw, gaarne zal vernemen welk principe er in deze door UHEd. 
wordt bedoeld ten einde dat peincipe bij verdere onderhandelingen 
in bet oog to kunnen houden. Hot is mij en mijne Commissie 
vorder 11iet duidelijk hoe Uwe opmerkingen gesteld bij_ punten 4 
en 5 betrekking hebben op het voorgestolde art 5. Zooals reeds 
boveu to kt:nuou gegeven, heb ik het wenschelijk ger.cht op het 
door m·ij in dit schrijven aangehaalde, nadere schriftelijke informa
tie te bokomen voor en alrer ove1· te gaan tot een meer bepaalde 
overweging van U we mi:sive onder beantwoording, wordende 
andere punten die hierin niot zijn behandeld ter nadere consideratie 
gereserveerd. 

Aan ZHl<iu. dcu 
Staatspresident 

Ik heb de eer to zijn 
UHEd~ dw. Dienaar. 

S . J. P. KRUGER. 
Staatspresident van de Z. A. Republi~:~k. 

IX. 
BloE>mfonteiu, 

14 October H87. 

van do/';, A. Republiek, 
thans te Bloemfontein. 

Hooo EDJ·:u ; Hmm, 

Het vcrhc11gt mij en mijne Commissie uit nwen brief van 
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den 13den dezer, gisteren na-middag onh"angen, te zien dat 
gij en uwe Commissie zeer gewillig zijn om to trachten ons in 
onze bezwaren te gemoet te komen, daar wij steeds bezield zijn 
geweest met den zelfden geest, mogen wij vertrouwen dat onze 
werkzaamheden met gunstigen uitslag zullen worden be
kroond. 

Met betrekking tot u wo vraag omtrent onze bedoeling door 
voor behoud van vrije handeling omtrent spoorwegen, ver
meenen ik en mijne Commissie, dat niet billijkerwijze van den 
0 . V. Staat verwacht kan worden zich te verbinden zijne 

rijbeid van handelen afhankelijk te maken van de later to 
verkrijgen "uitdrukkelijke toestemming" van eenigen Staat 
of Kolonie. Echter zijn wij het met UHEd. eens dat van 
beide zijden, gedeeltelijk, doch ook min of meer in gelijke 
mate, in beider belang afstand van vrije handeling moet ge
schieden, mits daaromtrent vooraf tot eene verstandhouding 
worde gekomen. 

Ter beantwoording van uwe vraag-" Welke linie de 0. 
V. Staat wensebt te bouwen met inachtneming van den Dela
goa lijn," dient-onderworpen aan het geen de Volksraad 
hieromtrent mocht besluiten, en mogelijk resultaat va.n 
later plaats te vinden onderhandelingen met do Kaap Kolonie 
en Natal-dat ik en mijne Commissie beoogen een hoofd 
Spoorweg linie van den Oranje Rivier over Bloemfontein naar 
<le Vaal Rivier in de richting van Pretoria, met gelegenheid 
tot aansluiting van eene Spoorweg linie van de Natalscho 
grens over Harrismith en B~thlehem tot een punt tusschen 
Winburg, Kroonstad en lleilbron. 

Door de woorden "met inachtneming van do verlengino- der 
Delagoa-Pretoria lijn" bedoelen wij, ter tegemoetkoming van 
uwe bezwaren, dat, de aanbouw van bovon~taande linien zoo-
danig geschieden zal dat de verlenging van beider zijde traps- o 

gewijze kan pl:tats hebben, binnen vast te stellen tijds-bepa
lingen, naarmate wij over een komen, en onderworpen aan 
nadere discussie: (Bij voorbeeld), dat de 0. V. Staat niet 
verder bouwt dan tot Bloemfontein binnen een tijdperk van 
àri9 jaren en tot Bethlehem binnen een tijdperk van vier jaren, 
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tenzij de Z. A. Republiek zoover als tot Barbarton gekomen 
zal zijn vóór verloop van die termijnen ; en alzoo op dit begin~ 
sol de verdere verlenging te doen plaats hebben. 

Het zou mij en mijne Commissie zeer aangenaam geweest 
zijn UllEd. uitvoerig te hebben kunnen mededealen bijzon
derheden omtrent de Bouw en Exploitatie van eenige Spoor
weg linie die wij beoogen; maar niets is door den Volksraad 
tot hiertoe vastgesteld, en moet alles nog bij latere onderhan
deling worden geregeld. Ik kan UHEd. echter de verzeke
ring geven, dat ik en ook mijne Commissie bepaald vau oordeel 
zijn, dat de 0. V. Staat niet alleen den aanbouw moet contro
Jeeren maar 0ok het volle beheer ou de regeling van tarief on 
dienst ju eigen handen moet houden. Ik en mijne Commis
sie verroeenen door de voorgaande toelichtingen, in verband 
met onze eerste missive aan UIIEd. duidelijk zal blijken 
dat, van ons standpunt beschouwd, het verloopen van een 
tijdperk van tien jaren, voordat met aanbouw begonnen wordt, 
practisch gel~jk zou staan met een on bepaalden tijd, ·wat dezelfs 
nadeelige gevolgen voor ons betreft. 

Ik en mijne Commissie merken verder met betrekking tot § 2 
van uw concept uit uwe missive onder beantwoording op, dat, 
de Z. A. Republiek slechts ééne verbinding met de Oost kust 
beoogt, en wij nemen aan dat het rechttotaanleggen van andere 
lijnen liloor landen grenzende aan de Oost en Noord zijde van 
de Z. A. Republiek, door UHEd. voorbehouden, niet uitge
oefend zal worden op ·zulke wijze, dat de tusschen ons voorge
stelde linien daardoor zouden kunnen worden benadeeld, en wij 
erkennen gaarne uw recht van vrije handeling ten dien op~ 
zichte in denzelfden geest als wij voor onszeiven hebben 
voorbehouden. 

Uit de ophelderingen door UHEd. gegeven op punt 3 van 
nw concept is het mij en mijne Commjssie gebleken dat onze 
beschouwing daarvan juist was, en daar wij vertrouwen dat 
er geen verder bezwaar zal zijn om punt 1 als nu overeen
komstig onze zienswij1e te wijzigen, is het onnoodig thans 
daarop verder in te gaan. 
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Het principe door mij en mijne Oom mi. sie bedoeld in ons 
bezwaar tegen de door UHEd. voot·g<'stelde pnnteu 4 en 5 
Ta.n het concept tractaat ligt daa.rin dat wij om; niet get·ech
tigd beschouwen afstand te doen van het recht van don 1), V. 
Staat tot vrije handeling voor oenigo geldelijke consideratie, 
hstzij voor bepaalden of onbepaalden tijd. 

In !'ttwachting van de door UHEd. nog in te zenden com
mnnicatien, en tevens de bereidwilligheid van mij en mijnfl 
Commissie te kennen gevende U HEel. oenige andere informatie 
omtrent ouzo zienswijze te verstrekken. 

Heb ik de eer te zyn 

UHFJd.'s dw. Dienaar, 

(Get.) J. H. BRA.ND, 

President 0. \ ". , 'ta.at. 

x 
Bloemfontein, l.:J October 1887 . 

.A.J..N ZHFJo. DEY STAATsPRKSIDE:\'T YA'< nr.:; ÜRAX.rE VRTJSTHT, 

Br.om.tFO-'i'lEtN. 

Hooo·EDEJ.E HEER,-

Na de ontvangst vn.n de informatie door UHEd., en Uwe Com
missie verstrekt bij Uwe missive van den 14den, zijn ik en mijne 
Commissie in staat gesteld geworden, meer volledig te antwoorden 
ook op Uw schrijven vnn den 12den dezer, en heb ik nu de eer 
aangaande de punten thans ondm· behandeling het volgende onder 
1UHEd,s. aandacht te brengen. 

• 
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Naar aanleiding van het eerste gedeelte Uwer hatstbedoelde 
missive waarin UHEd. het gevoelen van U en Uwe Commissie 
uitspreekt, !la.t het sluiten van eon vcrbood vnn l~l'rlorale Unie 
eerst zou knnuun plaa.ts hebbett lli4dat een r.ekero h"lpaling voorko
mene in do t.:unvour.ie van Londen ten effecte dftt de Z. A. Repu
bliek geen verdrag of verbindten is zal aangaan met eenigen staat of 
xu1tie behalve den 0. V. Staat voor dat het zal zijn goedgekeurd 
door H.M. de Koningin, "door gemeenschappelijke samenwerking 
herroepen of merkolijk gewijzigd wot•dt," doet het mij genoegen to 
kunnen consta.tecren, dat, welke vorn.nderingen of wijzigingen de 
Z. A. Republiek nu of later ook al wenschelijk moge achten in 
genoemde conventie, da door U Rangehaalde bepaling tot nn. toe, 
geen hinderpaal >oor de Z. A. Republiek is geweest tot het sluiten 
van oenigerlei tractaat met vreemde mogendheden, hebbende Hare 
Majesteits Regeering hare goedkeuring aan geene derzeilve onthon
dt·n. 

lk meen deswegens de gegronde verwachting te kunnen koe,;t~
ren dat, ook bij het eventueel aangaan der door U voorgestolde Unie 
Hare Majesteits Regeering, zelfs ingeval de bedoelde bepaling 
bleef bestaan, hare goedkenring niet zou ontbonden aan traetaten 
door die Unie aangegaan. An.ngezien ik echter niet alleen uit 
eigen beweging maar als h<>t wu ro clnmtoe gedrongen door de vurige 
begeerte voor zoover die tut mij ••e ken u is lA gekomen van beide het 
Volk der Z. A. Republiek en dat van O!'n 0. V. Staat verlangend 
blijf uitzien maar.eene nauwet·e:vereeniging van beide Staten, ben ik 
bereid om, naardien het door UHEd. wenschelijk wordt geacht dit 
door U geopperde bezwaar uit den weg te ruimen, te samen met 
UHEd. over de zaak te correspondeet·en met Hn.re Majesteits 
Regeering ten eit•ne te vArnemen of zij gonNren is de bedoelde 
bepaling te herroep< !I of te wijztl!en. Ik kun hier bijvoegen, dat 
ik en mijne C,mlllllbSÎe O>Ol' hHt algemeen zit.:ll kunnen voreenigen 
met de grond:ilHgon van het fedorna.l verb~nd dooe UHEd. iBgezon
den. lntusschen zal er een geruimen tijd moeten heengaan voor 
die Unie finaal tot stand zal kunnen komen. Onder deze omstan
digheden gevoelende hoe de geest ee11er dadelijke toenador•ing het 
volk \':l.n dt>ll 0 . V. SrMt, en dnt der Z. A. ltepui,Jiek hc:w lt, in 
ovl·t·" •·J:i ng- r ~>meud ... •hL ergeenerlei bezwunr 11ls dat l,o,•t•ul,t:ducld 
k11.n l.>..,tattn tt";;en l•t-t dom· mij ll~tngel-!t'\' C'JL plan tot het lU\ngaan 
van een politiek vcrbu t ,d, l'll n·ker<iug houch·ndo met het feit dat 
mij ingevolge de bl·sluiteH van de11 Volkst·;md dor Z. A. Republiek 
de macht ontbreekt om een tractaat \'an vrijen lit\tHlel en Vriend
schap met den 0. V. Staat, en eone ovet·eonkomst in zake hot leg
gen van spoor te sluiten, voor en aleer er een politiek verbond zal 
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zijn tot stand gekomen, hebhen ik en mijne Commissie goed~edacht 
UHEd. een Concept-verbond van dien aard ter overweging aan te 
bieden, hetwelk ik met dat doel hierbij voeg en waaromtrent het 
mij aangenaam zal zijn zoo spoedig mogelijk de zienswijze van 
UHEd., en Uwe Commissie te vernemen. 

Overgaande tot den aanleg van Spoorwegen, wenschen ik en 
mijne Commissie het volgende op te merken. 

Ik en mijne Commissic hebben getracht uit Uw voorstel op te
maken in hoever gij afst~md wilt doen, van Uwen kant van het 
recht tot vrije bandeling in zake aanle~ van Spoorwegen, als een 
equivalent voor een dergelijken afstand van onzen kant. Ik moet 
tot mijn leedwezen zeggen dat wij, tenzij nadere inlichtingen ons de 
zaak in een ander licht doen verschijnen, dien afstand niet kunnen 
vinden. Het komt ons voor dn.t UHEd., U het recht wilt voorbe
houden om een Spoorweg verbinding te maken nie~ alleen met een 
punt aan Oranje-Rivier, maar ook eene met Natal. Ik en mijne 
Commissie meenen dat de 0. V. Staat in de eerste jaren geen 
andere verbindingen wenschen of in ieder geval geen andere ver
bindingen maken zal. Hierin dus zou de 0. V . Staat niet .prak
tisch beperkt zijn in zijne vrijheid van haJldelen. Terwijl de 
Z . .A. Republiek gebonden, zou zijn om geen zij-linie aan de voor
gestelde hoofdlinie te verbinde!l zou de Oranje Vrijstaat evenmin 
het recht daartoe moeten hebben . Die hoofdlinie n.l., de ver
binding van het K <\apsche Spoorweg net aan Oranje-Rivier, 
met Delagoa Baai over Bloemfontein en Pretoria, moet naar 
ons oordeel bet hoofddoel van het streven beider Republie
ken zijn. Is wellicht uit eon zuiver financieel oogpunt be
schouwd de lijn Pretoria-Kimberley, voor de Z. A. Republiek 
voordeeliger dan de verdinding van Pretoria. over Bloem
fontein, toch hebben, én de bevolking én de Volksraad, der z. A. 
Republiek aan de laatste lijn den voorkeur gegeven, indien daar
omtrent tot een vorstandhoudin~ met den 0. V. Staat kan worden 
gekomen, vooral omdat die lijn de naauwe1•e aansluiting van beide 
Republieken grootelijks zal bevorderen. Ik kan intossehen niet 
nalaten op te merken dat het niet tot standkomen der lijn Kimber. 
ley- Pretoria en het wel gebouwel worden der lijn Bloemfontein- Q 

Pretoria (ingeval verlenging der lijn Delagoa. Baai-Pretoria, wordt 
wenschelijk geacht) uit een zuiver financieel oogpunt voor de 
z. A. Republiek, zou zijn een nadeel, terwijl het voor den Oranje 
Vrijstaat juist datgene is hetwelk door den Oranje Vrijstaat 
wordt gcwenscht. 
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~ Aan de eisohen van gezamenlijk algemeen belang van beide 
Republieken dient echter eerst te zijn voldaan, voordat bevrodiging 
van locale belangen kan geschieden. 

Met bet oog op dit beginsel zijn ik en mijne Commissie van oor
deel, dat aan geen zijverbhadingen, noch met bet Oosten, noch met 
het Westen moet worden begonnen, voordat de hoofdlijn Delagoa 

o Baai-Pretoria-Bloemfontein- Oranje-Rivier in exploitatie is. 

• 

Tot een verbindtcnis in dien zin zonden beide Republieken moe
ten overgaan. 

Ter vermijding van misverstand wenscb ik hierbij op te merken 
dat bet dool hiervan volstrekt niet is benadeeling van de Kaapko
lonie en Natal; integendeel is juist de Z. A. Republiek begeerig 
om niet alleen met de Kaap Kolonie maar ook mot Natal een over. 
eenkomst te sluiten, waardoor vrije invoer van do wederzijdscha 
producten wordt verkregen. De Republiek is reeds bezig stappen 
te nemen ten einde daartoe in staat te zijn. Wat echter het Spoor
weg stelsel betreft, is het 't streven der Republiek-een streven 
dat zelfs door de beide Kolonien billijk moet worden genoemd en in 
elk geval door ben in het oog zal moeten worden gehouden-om het 
spoedigst te komen tot dit resultaat, dat elke landstreek wordt 
bediend door den bavCtn, waar zij het dichtst bij is gelegen. Blijkt 
later do wenschelijkbeid van zulk een zijlinie dan eerst komt de 
vraag ter beantwoording hoe die zal moeten loopon of geheel door oen 
der beide staten of gedeeltelijk door den oen en gedeeltelijk door 
den ander. Het spreekt van zelf dat. die vraag voor hot tegenwoor. 
dige onbesproken kan blijven indien een overeenkomst omtrent de 
hoofdlijn kan worden getroffen als door ons bedoeld. Wat aangaat 
het bouwen der hoofdlijn, stellen UBEd. en Uwe Commissie voor 
dat bij gedeelten te doen en stellen als voorbeeld dat de 0. V. Staat 
binnen 3 jaren niet verder zal bouwen dan Bloemfontein, en binnen 
4 jaron niet verder dan tot Betblehem, tenzij de Z. A. Republiek, 
binnen dien tijd tot Barherton komt. 

De Natalsche verbinding met Betblehem, om bovenvermelde 
redenen daarlatende, roeenen ik en mijne Commissie, veilig te 
mogen zeggen dat op gewone wijze werkend, het den 0. V. Staat 
niet mogelijk zal zijn om binnen 3 jaren verder dan Bloemfontein 
te komen. De verbindtenis om dat niet te doen zoo van don kant 
van den 0. V. Staat derhalve o. i. niet zijn een beperking van 
vrijheid van handeling. Maar die voorgestolde tijd komt ook in 

c 
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gcenen deelo tegemoet aan de bezwaren, die ik en mijne Commissic 
hebben met hot oog op het tijdperk dat voor het bonwen van onzen 
Spoorweg zal noodig zijn, welk tijdperk, door do groote te over
winnon terrcin-mociclijkheden, veellanger zal zijn dan door den 
0. V. Staat benoodigd voor eon gelijk gedeelte eener Spoorlijn. 
Bovendien, Barherton en Bloemfontein hebben volstrekt niet de
zelfde positie in de besprokon hoofdlijn: Wanneer wij als beginsel 
aannemen dat het tot stand komen dier lijn moet geschieden in dier o 
voege, dat de vedenging van beide zijden geschiedt secties gewijze. 
zoodat telkens van beide zijden een punt wordt bereikt, dat wat 
belangrijkheid betreft ongeveer dezelfde waarde voot· elk (ler 
partijen respectievelijk heeft (en dit beginsel kunnen ik noch mijne 
Commissic uit het oog vcrliesen) dan is het onmogelijk de lijn van 
de Portugeese he grens tot Bat·berton (of een punt in de nabij-
heid dnarvan) gelijk te stellen met do lijn Oranje-Rivier-Bloem-
font!'in. De Vrijstaatscha lijn zou hebben te vervoeren, wat invoer 
aangaat, goederen komenden uit den 0. V. Staat zelf en uit de 
Kaapkolonie, en van Over7.ee en dat bestemd naar den gebcelen 
0. V. Staat, en een groot deel der Z . .A. Republiek. En welk 
trafiek zou daartegenover de lijn tot Barberton, (of een punt in de 
nabijheid daat•vau,) hebbon te bedienen ? Bijna niets andet·s dan 
alleen de overzeescha goederen bestemd voor Barhorton alleen. Do 
rest der Z . .A. Republiek zal door die lijn nog niet bediend worden. 
Daarenboven zou de Vrijstaatscha lijn van den uitvoerhandel van 
den 0. V. Staat bijna al het voordeel hebben. Onze lijn echter 
van onzen uitvoer bijna niets. De ontzaglijk grooto terrein moeilijk-
heden die voor ossenwagens op een tocht van dien t:erminns bij 
Barbarton naar de andere dealen der Republiek bijna onoverkome-
lijk mogen genoemd worden, zijn daarvan voornamelijk oorzaak. 
Eerst als door onzen Spoorweg oen punt op het Hoogeveld is 
bereikt (bv. een puni in den omtrek of de nabijheid dor hoevo 
van Mare in het district Lijdonburg,) dat voor ossenwagons niet 
al te moeielijk bereikbaar is, dan eerst zou er van vergelijking 
met Bloemfontein oenige spt·ake kunnen zijn. En zelfs dan, als beide 
lijnen worden aangebracht op telkens gelijke afstanden van het 
punt dat voor beide lijnen als het voornaamste mag worden be
schouwd n. 1., Witwatersrand, dan nog zal de lijn der Republiek 
tegenover die van den 0. V. Sta.r.t in het radcel zijn ; want terwijl 
het ver\·ocr op de eet·ste lijn nog geheel en al ontwikkeld moet o 
worden en die lijn bovendien den naam heeft van door con ongezon-
d en streek te loepen, verkeert de Vrijstaatscha linie in beide op-
zichten in een beteren toestand. 

Het is om al deze redenen niet mogelijk dat ik en mijne Com
missie instemmen met Uw voorstel dat de 0. V. Staat de vrijheid 
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zal hebben om dadelijk met de lijn Oranje-Rivier- Bloem
fontein een uauvaug te maken, zich slechts verbindende 
om binnen :-! jaren niet vcrder dan tot Bloemfontein te 
gaan. _\let het oog op de omstandigbeid dat een zoodanige ter
mijn moet worden vastgesteld" dat, het den spoorweg der Zuid. 
Afrikaanscha Republiek mogelijk is het Hoogeveld, zooals boven 
omschreven, te bereiken, zijn wij verplicht-terwijl wij toegeven 
dat de Oranje Vrijstaat zijn lijn Oranjerivier-Bloemfontein dade
lijk z11l kunnen bouwcn-voor te stellen dat de termijn gedurende 
welken de Oranje Vrijstnat zich verplicht niet verder dan Bloem
fontein te gaan, niet zal zijn 3 (drie) maar 10 (tien) jaren. 

De ~uid-Afrikaa.nsche Republiek zal zich dan verplichten om 
haar lijn Portngeesche grens-Pretoria op geen andere wijze te ver
lengen dan door haar in directe vcrbinding te brengen met. de 
directe lijn Blocmfoutein-Vaalrivier. Over :le zij-lijnen dezer 
hoofdhnie, als vcrbindingen (of gedeelte van verbindingen) met de 
spooJ•wegstelsels ten Oosten en ten Westen van don Oranje Vrijstaat, 
is reeds hierboven gesproken. De beide Republieken zouden zich 
moeten verbinden die niet te maken, zoolang de hoofdlijn nog niet iu 
exploitatie is of, indien niet beide landen zich willen verplichten 
hunne respectieve gedeelten dier lijn te bouwen gedurende een 
zekeren nadat· overeen te komen termijn, tenzij mot uitdrukkelijke 
toestemming der andere partij. Ik en mijne Commissie zijn bereid. 
om verder van onzen kant toe te stemmen :in een dergelijke over
eenkomst, zich uitstrekkendo zelfs overeen aantal jaren na het iu 
exploitatie komen der bedoelde hoofdlijn, als UHEd. en uwe Com
missie zulks noodzakelijk achten. 

Ik moet er echte:r-de aandacht op vestigen dat ik on mijne Com~ 
missie slechts in deze voorwaarden kunnen toestemmen als de 
Oranje Vl'ijstaat zich verbindt, l, om de aansluiting van ziju 
hoofdlijn met hot Kaapscha Spoorwegnet te doen plaats hebben vic' 
Colesberg, zoodat eenc verbinding met de ·westelijke Provincii.'n der 
Kaap Kolonie wordt ve1·kregen; en, 2, om het volle beheer en do 
macht tot regeling van tarieven en den dienst aan zich te behouden, 
hetgeen met het oog op het in uwen brief van den l4dcn October 
gezegde wel geen bezwaar voor U kan opleveren. 

Met betrekking tot het door U gezegde omtrent de Spoorweg 
verbinding onzer Republiek met de Oostkust, wenschon ik en mijne 
Commissie op te merken, dat voor het teg•mwoordige werkelijk 
slechts aan (·én verbinding mot de Oostkust wordt gedacht, nl., die 
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motDelagoaBaai;datde Regeering slechts dan in plaats daarvaneen 
ander wensebt to Ramen, als de ontwikkeling en exploitatie dierver
binding onverhoopt belommering of beletsel mocht ondet·vil.ldon. U we 
onderstelling is verder joist, dat van dat bedoelde voorbehoud op 
geen andere wijze zal worden gebruik gemaakt, dan slechts zooda
nig dat aan de hoofdlijn geen nadeel wordt toegebracht. Ev"nzoo 
moeten beide Staten bet recht blijven behouden om kleine zij. takken 
te maken (niet uitmakende een deel dor vcrboden zij-liniën) ter be
Vl'cdi~ing van locale behoefteiJ, (zooals, bv., een zijtak van ouzo 
hoofdlijn naar Bnrberton, d~t wnarsc11ijnlijk door onze hoofdlijn 
niet aangodann zal wordon), echter steeds na daarvan konnis te heb
l>cn gegeven aan de andere partij. 

Na gezien te hebbon het door U gezegde omtrent A.rt. 4, van het 
door ons voorgesteld spoorweg tractaat stellen ik en mijne Commis
sie ons voor niet weder op dat aanbon terug te komen, al kunnon 
wij nwc bezwaren niet doelen. \Vij wonschen evenwol nog te 
constateeren dat dit voorstel slechts een uiting was van ons streven 
om den Oranje Vrijstaat te gemoot te komen. 

In zake con algemeen tolverbond wonschon ik en mijne Commissie 
op te merken dat wij het voor het tegenwoordige nog niet wonscho
lijk achten dat de Z. A. Republiek aan zulk tolvcrbond deelneemt. 
Wat ovenwel betreft het toelaton der wederzijdscha producten, 
wenschon wij te ho::halcn wat hierboven daaromtrent gezegd is. 

De kwestie over de eilanden in de Vaalrivier kan naar ons oordcol 
voor ditoogenblik beschouwd worden te zijn afgedaan. 

En eindolijk komt bet mij en mijne Commissie ounoodig voor 
weder in te gaan op bet Concept Tractaat van Handel on Vriend
schap, voor dat overeenstemming vcrkrogen zal zijn op de andere 
onderwerpen in deze missive behandeld. 

Ik heb de oer te zijn, 

UHEd.'s dw. Dienaar, 

S. J. P. KRl.TGER, 

Staatspresident der Z. A. Republiek. 

0 
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XI. 

CONCEPT 
Politiek verbond~ bedoeld in missive van 

ZHEd. den Staatspresident van de Z.A. 
Republiek aan ZHEd. den Staatspresi
dent van den Oranjevrijstaat dd. 15 Oc
tober 1887, 

DE ZUID AFRIKAANSOliE REPUBLIEK J~N 

DE ORANJEVRIJSTAAT 

Overtuigd van do velo banden van bloed en van vriendschap die 
bet volk van de Zuid Afrikaansoho Republiek verbindon met het 
volk van den Oranjevrijstaat. 

Begecrig om de belangen van beide lauden gcmeenschappelijk te 
maken en beide Staten door een plechtig verbond nader aan el
kander te verbinden. 

Wenschande om met het oog daarop een l!~eJeralo Unie tusschen 
beide Stater; tot stand te brengen. 

Wetende evenwel dat zolk een Federale Unie, niet dan nn. oenige 
jaren in werking zal kunnen treden. 

V ocvnld mot Jen wensch om reeds dadelijk uitdrukking te geven 
aan hetzelfde verlangen, dat wenschon doet naar eene Pederaio 
Unie. 

Zijn, in afwachting van het tot stand komen zulker Unie, nu 
reeds overeengekomen als volgt :-

1.-Er zal eeuwigdurende vrede en vrienuschn.p bestaan tusschcn 
de Z. A. Republiek on den Oran~cvrijstaat. 
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2.-De Z. A. Republiek en de Oranjevrijstaat verbinden zich 
wederzijds om. het bestaan h1.mner Orwfhallkelijkheitl te wanrbo1·gen, 
verklaren zich bereid elkander met alle krachten en middelen te 
ondersteunen, wanneer do onafhankelijkheid van een der twee 
Staten bedreigd of aangetast mocht worden. 

3.-In geval van eenigen oorlog in een dor twee Staten, die niet • 
kan worden gerekend de beteekenis te hebbeu van eeue bedreiging 
der onafhankelijkheid, zal bet aan de Regeering v::tn zulkeu Staat 
geoorloofd zijn, om vrijwllligers te mogen oproepen in den anderen 
Staat om bijstand te verleeoen in zulken oorlog of opstand. Indien 
een getal vrijwilligers zijne diensten zal aanbieden, zal 't hun ver-
oorloofd zijn om onder bun eigen officieren door hen zeiven 
gekozen, te dienen ; met dien verstande echter dat zij en hun 
officieren zullen ondrrworpcu zijn aan de wetten, den krijgsraad, on 
de bevelen van den Commandant-Generaal van den Staat, waaraan 
zij hulp verleenen.-Zulke vrijwilligers zullen onderworpen zijn 
of aan speciale termen van betali~g, te worden gepubliceerd bij hun 
oproeping, Of (indien zij zulks verkiezen) onder dezelfde termen 
van betaling en buit als de burgers van den Staat waaraan zij hulp 
vcrleenen. Zij zullen in geen geval mindere rechten hebben gedu-
rende zulken oorlog of ten aanzien aan den buit als de burgers v~n 
don Staat waaraan zij hulp verlecnen. 

XII. 

S .• T. P. KRUGER, 

S taatspt·esidcn t, 
der Z. A. Republiek. 

Bloemfontein, October 1 'ï, 1~'8l. 

AAN ZHEn. D.f:N STAA.'l'Sl'It"SIDEX'I' 

DEn Zum -AFniKAAN"<'H:F: REPUBLIEK, 'l'IT>\XS TE BLot:M

l!'ONl'.EJN. 

HoooEDELr:: IInrt ! 

UH gas. missivo van den l3den dezer, werd mij ter hand 
gesteld op Zaterdag namiddag, en heb ik thans de eor op d" 
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verschillende punten daarin voorkomende, het volgende als 
antwoord te <1oen dienen :-

Betreffende eene nauwere vereeniging tusschen het volk van 
denOranjeVrijstaatendatvande Zuid-Afrikaansoho Republiek, 
hebben ik en mijne Commissie aan UHEd. voorgestelddatdit op 
de beste wijze kan geschieden door een Federaal Verbond, en 
hebben wij UHEd. een Concept Tractaat daartoe aangeboden, 
in de grondslagen waarvan UHEd. verklaart over het alge
meen met ons overeentekomen. Het is ons dus niet duidelijk 
waarom voorloopig een politiek verbond niet dadel~jk kan 
worden gesloten, op de grondslagen en ter be'\"ordering en 
verzekering van de door ons heiden gewonschte Federale 
Unie, en waarom thans eene herhaling door UHEd. geschiedt 
in het door UHEd. by deze missive voorgestolde concept van 
grondslagen die wij vermeeoen bij ons laatste onderhoud aan 
UHEd. en uwe Commissie uiteengezet te hebben als nadoelig 
voor de belangen van onzen staat, en niet gewettigd door be-
staande oorzaken. · 

Immers het thans door UHEd. voo1·gestelcle concept, of
schoon in andere bewoordingen, behelst feitelijk in art. 2 een 
voorstel tot het aangaan van een offensief en defensiefver bond, 
hetwelk door ons reeds is verklaard niet wenschelijk te zijn, 
omdat o. a. :-

Onze beide staten in volkomen vrede met alle omliggende 
mogendheden verkeeren : 

.A.lzoo geen gemeenschappelijke vijand en geen dreigend 
gevaar bestaat ; ' 

Zulk verbond niet noodig is zoolang er door ons heiden 
eene voorzichtige en vredelievende staatkunde ge
handhaafd wordt, en 

Bij eene vet·eeniging onder Fede~·aal verboud alle noodige 
voorzieningen ten dien opzichte zouden kunnen 
plaats hebben, onder bepalingen waarin het initiatief 
in handen zoude zijn van do li'ederatie. 
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Verder behelst het concept onder behandeling in het 3de 
Artikel het daarstellen van een recht voor één staat 
tot werving van vrijwilligers onder de burgers van 
den anderen staat in tijd van oorlog of opstand. De 
bepalingen hiervan, zoowel als van het 2de artike4 
vermeen en w~j in strijd te zijn met de vereischten van 
het volkenrecht, terwijl bovendien het UHEd. toch 
duidelijk moet zijn dat allo denkbeeld van het op
roepen van burgers van eenen staat om opstand in 
den anderen staat tegen te gaan, onraadzaam zou 
zijn, o.a. 

Omdat elke staat voldoende macht behoort te bezitten 
om opstand te dempen zonder hulp van buiten; 

Omdat, de burgers van eenen staat niet billijkerwijze 
gebezigd kunnen worden tot policiedienst of burger
oorlog in den anderen; en 

Omelat de eene staat mogelijk daardoor deelnemende, 
oorlogvoerende partij zou kunnen worden velklaard 
in omstandigheden die door zulken staat niet gerecht
vaardigd kunnen worden. 

Ik en mijne Commissie zijn dus van oordeel dat, terwijl al de 
belangen van beide Staten op het innigst en nauwst kunnen 
worden verbonden en behartigd in het door ons voorgestelde 
Politiek Verbond van Federatie, hetwelk ook door UHEd. ver
klaard werd te zijn nog meer dan door UH Ed. verwacht werd, en 
een voorloopig daartoe aaugegan tractaat, het niet noodig is 
eenige andere politieke verbindtenis van offensief en dofen
sieven aard aan te gaan ; maar dat terwijl UHEd. de algeroeene 
grondslagen van de voorgestelde Federatie goedgekeurd 
heeft, wij ons dadelijk kunnen verbinden tot volbrenging 
daarvan, en dit zou naar onze meening voldoende basis zijn 
voor UHEd. om tot eene bevredigende regeling van de 
andere punten over te gaan. 

"Wij voegen hierbij een Concept Tractaat behelzende onze 
zienswijze op dit punt en verroeenen dat daarin een politiek 
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verbond tot stand gebracht wordt dat voldoet aan do vereiseh
-ten der nota aan UHEJs. concept gevoegd, waarbij zulk 
verbond gesteld wordt als cene conditio sine f)l~a non tot 
verdere onderhandelingen. In de derde a:fdeeling van het 
concept zal UHEd. opmerken, dat wij ons verbinden tot 
samenwerking om eenig bezwaar dat mocht ontstaan uit Art. 
4 van de Conventie van Londen opgeheven te kr~jgen, ten 
einde de bewering te voorkomen dat eenig tractaat later door 
de Federatie te worden gesloten onderhevig zou zijn aan de 
al of niet goedkeuring van eenige mogendheid. Betreffende 
dit punt meenon wij een middel te kunnen aanwijzen om nog 
langs andere wijze tot opheffing van dit bezwaar te kunnen 
geraken, en daar hieromtrent en over andere punten een . 
persoonlijk onderhoud wenschelijk is, verzoeken UHEd. 
derhalve een tijd daarvoor te bepalen. · 

Ten opzichte van Spoorwegaanleg spijt het mij en mijne 
Commissie, dat wij vooralsnog niet uwe aanmerkingen ovor 
onze positie kunnon billijken, eu vcrroeenen wij dat juist uit 
het voordeelige van onze geographische positie on ligging 
blijkt, hoe g1·oot het offer is dat gij van onzen Staat eischt en 
hoe groot de opoffering door ons voorgesteld om uwe belan
gen in acht te nomen bij den aanbouw onzer linien. UHEd. 
erkent toch dat het enkel bill~jk is dat elke landstreek wordt 
bediend door de haven waar :r.~j hot dichtst bij gelegen is, en 
volgens dit principe moet de Oranje Vrijstaat natuurlijker
wijze bediend worden door cle havens van Durban ten Oosten 
en Oost-Londen en PortBiizabeth ten Zuiden, en zou dus oene 
l10o.fdlinie, die uitsin itend hot \Vesten van de Kaap Kolonie 
aan de Dclagon. Ban i- Pretoria linie zon verbinden, niet aan al 
de billijl·e eischen onzer bevolking kunnen beantwoorden. 
Elk onbevooroordeelde zal moeten erkenn~n dat do ontwikke
ling van het Spoorweg Sijstoom in Znid Afrika on op de 
onmiddelijke grenzen van den Oranje Vrijstaat op zoodanige 
hoogte gekomen is, on do samenloop van omstandigheden den 
Or~tnje Vrij$taat in znlke gunstige positie geplaat t heeft, dat 
het niet mogelijk is op u wo voorstellen toe te treden zonder 
bepaalde en onherstelbare opoffering van onze belangen ; en 
een termijn van tien jaren zooals door U voorgesteld zou 
gelijkstaan met het prijsgeven van geheel onze handel en_ alle 
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kans om toegang tot de markten van Zuid Afrika voor onze 
burgerij te verzekeren, daar het niet te verwachten is dat 
de Kaap Kolonie en Na tal zich dan langer aan onze plannen 
zouden storen, maar direct zullen trachten om buiten ons om 
tot op uwe naaste grenzen te gaan. Bovendien is het ons moeie
lijk om een denkbeeld te vormen welke redenen er kunnen 
zijn om een termijn van tien jaren noodzakelijk te maken 
voordat men verder zou kunnen verlengen dan tot Bloemfon
tein, to meer omdat de Delagoa Spoorweg linie reeds uwe 
grenzen bij het einde dezer maand zal bereiken. vVij kun
nen geen redelijk bezwaar hebben ten opzichte van den aan
bouw uwer Spoorweg linien of eenige zijtakken daarvan, 
uitgezonderd de Kimberley-Pretoria verbinding, de aanbouw 
waarvan in strijd zou zijn met onze beide belangen en welke 
reeds door uwe bevolking is afgekeurd. 

Bij al deze redenen wenschen wij nog t!') voegen, dat de 
wetten regelende den handel altoos beletten zullen, dat eanige 
Spoorweg aanlegging zooals door ons beoogd nadeel. ZOL1 

kunnen aanbrengen aan den handel die UITEd. wensebt over 
Delagoa Baai te vestigen ten behoeve van uwen Staat, aauge
zien zoowel distantie als vrachtprijs en invoerrechten ten 
voordeale van den laatstgenoemden haven zoudEJn wezen. Uit 
dit een en ander vertrouwen wij dat UHEd. op onze zienswijze 
omtrent Spoorweg aanleg zal kunnen toegeven. 

In afwachting van de vaststelling van den tijd waarop hot 
voorgestelde onderhoud op de verschillende punten zal kun
nen plaats hebben. 

Heb ik de eer te zijn, RoogEd. heer, 

l:HEcls. dw. Dienaar, 

J. II. BRAND, 

E:itaatspresident, O.V.f;. 

• 

• 
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XIII. 

CONCEPT 
Voorloopig Politiek -verbond tot daarstel

ling van Federatie tusschen den Oranje 
Vrijstaat en de Z. A. Republiek. 

NAnrmAAL de Oranje Vrijstaat en de Z.A. Republiek met 
elkander in nauwere vereeniging wenschon te geraken, en 
<loor eerstgemelde is voorgesteld oen Concept 'l'raktaat van 
Federatie, op de grondslagen daarin vermeld; · 

Nademaal dio grondslagen over het algemeen door .?;HEd •. 
den Staatspresident van den Z. A... Republiek en zijne Oom· 
missie zijn goedgckeut·cl, maar het evenwol wenschelijk is, zich 
voorloopig aan eJJmnder te verbiuucn, tot daarstelling daar. 
van zondor verzuim, en al het mogelijke daartoe aan te wen. 
<len in afwachting van Jinalo totstandbrenging van die 
J.'ederatie ;-

Zoo wordt hiei·mec1e overoengekomen tusschen ZliEd. den 
f:)taatspresident van den Omuje V rijstaat ter eener, en ZliEd. 
den Staatspresident van cle Z. A. Republiek ton andere zijde: 

Art. 1.-Er zal· ecu Feeleeaal Ver1Jonc1 worden daargesteld 
tusschen den Omnje Vrijstaat oude Z. A... Republiek, op de 
geenelslagen van l1et Concept Teactaat hiervoren vermeld, en 
waarvan copij hierb~j gevoegd wordt. ('rractaat reeds voorge
legd bij missive del. 12clen dezer. Zie vn.) 

Art. 2.-De Regecringen van Jeu Oranje Vrijstaat en van 
de Z. A. Hopnbliek verbinden zich bij deze gemelde Fede
ratie zonder verzuim on binnen den t~jdvak van twee* jaren tou 
stand te brengen en van weerzijde al het mogelijke da!trtoe 
aan te wouden. 

;;, Guwijzi~1.l en geste hl 011 ]:! maanden-Zie Pal.\". 'J.i. 
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Art. 3.-De Regeeringen van den Oranje Vrijstaat en van 
de Z. A. Republiek verbinden zich bij deze dadelijk geza- 0 

mentlijke pogingen aan te wenden bij Hare Britscha l\:1ajes-
teits Regeering tot herroeping van Art. 4 van de Conventie 
van Londen, ten einde de volkomene vrijheid van de Federatie 
te verzekeren. 

Arb. 4.-Totdat de Federatie tot stand gebracht zal zijn 
zal de handel en verkeer tusschen beide Staten geregeld wor
den overeenkomstig Concept 'l'ractaat hierbij gevoegd. 

C~fE~ro.)-Concept Tractaat reeds aan UHEd. overhandigd 
h~j conferentie op den 6den October 1887. (Zie r.) 

* Art 5.-'l'otdat Federatie tot stand gekomen is zal elke 
staat zijn invloed uitoefenen om den vrede en voorspoed 
van den anderen te bevorderen. 

J. II. BRAND. 

Bloemfontein J 7 Oct. 1887. 

XIV. 

Bloemfcntain, 18 October, 1887. 

AAN ZIJs HooG- EDELE DEN STAATSPRESmE};T V.\~ DEN Or:ANJE 

VmJS'rAAT, Br.ocMFONTEIN. 

HooG EDELE HGt:R ! 

Ik heb de eer de outvn.ngst te erkennen van UHEds. missive, 
dd. gisteren, met bijgaand concept voorloopig politiek verbond, zoo
als door UHEd. en uwe Commissie voorgesteld, en UHEd. in n.nt. 
woord daarop hot volgende mede te declen :-

·~ Gewijzigd-Zie Pag. 48. 
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llfet betrekking tot uwe opmerking, dat het UllEd. en uwe 
Commissie niet duidelijk is waarom voorloopig een politiek ver
bond niet dadelijk kan worden gesloten op de grondslagen van de 
door U voorgcstelde Unie, veroorloof ik mij UHEd. te refereeren 
naar mijn schrijven van den 15den dezer, waarin ik trachtte aan te 
toonen hoe bet mij, met het oog op de des betreffende besluiten van 
den Volksrand der Z.A. Republiek niet mogelijk was een Trac
taat van Bandel en Vriendschap, on een overeenkomst omtrent 
Spoorweg-aangelegenheden, aan te gaan voor en aleer er een poli
tiek vcrbond gl'sloten 1vu.,. Dit verbond zon, volgens uwe missive 
van den 12den, vorm kunnon aanne!:'len van oen ll'edorale Unie. 
Uit v.-nt UHEd. daarop echter dadelijk liet volgen, bleek het mij 
dat er, volgens nwe zienswij~ e een geruime tijd zou moeton ver-

laopen voot· die Unie tot stanel zou kunnen komen ; op dat bezwaar 
stuitend, iu armmerking nemendode mooielijkbeden waaropookmon
deling door UHEd. is gewezen ten 311nzien vau een noodwendig 
tiidsverloop, en den weg bij slot van rekening aldus niet gebaand 
ziende tot het aangaan eon er U nio zooals door U voorgesteld, 
achtten ik en mijne Commissie hot best te blijven bij ons oorspronke
lijk voorstel tot het aangaan van een ander en een zoodanig politiek 
verbond, zij hot dan ook als ecu overgangsmaatregel voor bet later 
sluiteneener Unie, als waartegen de door UHEd. aangehaalde be
zwaren niet gelden konden. 

Ook nu kunnen ik en mijne Commissie niet anders dan daarbij 
blijven. Wij kunnen uwe bezwaren omtrent de Art. 2 en 3 van 
het door ons voorgestelde politiek verbond niet dealen, maar zijn . 
niettemin bereid om zoov el mogelijk toe to geven. vVij zijn be
reid van het recht tot oproepen van vrijwilligers geheel afstand te 
doen, en derhalve bet geheele voorgestolde Art. 3 te doen ver
vallen. 

Wij zijn verder bereid, gedreven door ons verlangen om tot een 
verstandhouding te komen, om de redactie van Art. 2 van het door 
ons voorgestelde politiek verbond zoodn.nig te wijzigen, dat de ge
dachte zal zijn uitgealoten alsof het zon ziju een offensief verbond, 
bv. door de woorden :-" Om l10t bostaan hunner onafhankelijk
heid te waarborgen," te vervangen door het woord "en." 

Het sluiten van een politiek verbond door ons vooi·ge~tcld, voor
al als bet gewijzigd is zooals nu door ons aangegeven, komt m1j en 
mijne Commissie, als eet\ uiting van het ~:~treven naar aaneensluiting 
van beide volken zoowel mogelijk als wenschelijk voor, al is er op 



dit oogenblik geen gemeenschappelijke vijand en geen dreigend ge
vaar, en al zijn beide Rageeringen van meening (zooals ongetwij
feld het ge-;-al is) een voorzichtige en vredelievende staatkunde te 
volgen. Maar in ieder geval zal er moeton gesloten worden een 
politiek verbond, voldoende aan de eischen gesteld in de valmacht 
en de opdracht van mij en mijne Commissie. Ik en mijne Com
missie zijn van oordeel, dat bet door UHEd. nu voorgestelde trac
taat ·a.iet aan die eischen beantwoordt. 

Door het door UHEd. voorgestelde voorloopig politiek verbond 
wordt roo1· het teyenv:oonligr geen eigenlijk verbond geschapen, naar
dien de strekking alleen is om in cle toekom6t zulk con vcrbond tot 
stand te brengen. Alleen Arts. 4 en .) zouden kunnen gerekend 
worden als iets tot stand te brengen voor het tegenwoordige. 

Wat echter Art. 5 aangaat, dat Artikel is zoo onbestemd en zoo 
algemeen, dat er o.i. geen beteekenis aan kan worden gehecht, en 
geen interpretatie er aan gegeven. En tot een bepaling als in Art. 
4, is het ons alleen dan mogelijk toe te treden wanneer een politiek 
verbond, zooals doat· ons bedoeld, ?.al zijn tot stand gekomen, en dit 
kan dus als een artikel van dat politiek vcrboud zelf niet in !l!IJlmcr
king komen. 

Wat aangaat den aanleg van Spoorwegen Leroept UHEd . zich 
op het reeds door mij aangehaalde beginsel, dat elke landstreek 
moet bediend worden door den haven want· zij het dichtst 
bij gelegen is. Daarmodo instemmend, zegt mijn brief van den 
15den dezer duidelijk dat dit het eindresultaat is. dat uitein
delijk verkrogen moet worden, maar dat bij de middelen, om 
het spoedigst daartoe te komen, het beginsel moet wordon ge
volgd dat locale belangen in den beginne moeten wijkeu voor de 
algemeene. Alhoewel UHEd. andermaal gewag maakt van de 
groote opoffering uwerzijds voorgesteld bij den bouw uwer spoor
wegen, is het ons nu, evenmin als vroeger, niet duidelijk waarin die 
bestaat. evenmin blijkt ons wat de opoffering is die GH:b:d. met 
uwe Commissie wellicht n1~ wensebt te doen. 

Ik kan hier nog bijvoegen dat alhoewel ik en mijne Commissic 
niet ongenegen zijn nog eene conferentie te honden, het ons \"Oor
komt dat die conferentie niet znl kunnen leiden tot eenigerlei 
practisch resultaat, tenzij UHEd. en Uwe Commissie genegen moch
ten zijn om ten opzichte van de essentieale punten die ik getracht heh 
vroeger en ook nu weder onder UHEd.'s aandacht te brengen toe 

Q 
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te treden tot het nemen van zooda.nigé stappen als waartoe wij 
volgens de ons verstrekte machtiging gebonden zijn, aan welke 
machtiging wij getracht hebben in het belang van den Oranje 
Vrijstaat de meest mogelijke rekbaarheid te geven. 

Hoewel het dus ter bespoediging van de afdoening der zaken 
zijn nnt zon kunnen hebben dat de Commissies elkander andermaal 
ontmoeten, zon zulk een conferentie zich moeten bepalen bij eene 
bespreking van punten van ondergeschikten aard eu mocht UHEd. 
zulks wenschelijk achten dan zou ik vóór die conferentie werd 
gehouden gaarne nader en duidelijk worden ingelicht omtrent den 
aard van de te bespreken onderwerpen en U we gedachten daar
omtrent, opdat het mogelijk zij daaraan vooraf de aandacht van 
mij en mijne Commissie te wijden. Mogelijk is L.et niet ondienstig 
hier nog op te merken dat het ons voorkomt hoe, terwijl bij het 
voeren van correspondentie de uiting van b'cvoelen kan beschou~d 
worden die te zijn van het geheele lichaam, de individueele opinie ge
durende de confer~ntie uitgesproken na.tnurlijk niet als zoodanig kan 
worden aangenomen, een andere reden waarom een schriftelijke 
behandeling dor zaken ons voorkomt meer wenschelijk te zijn. 
Ik vlei mij met de gedachte dat het UHEd. en uwe Commissie 
mogelijk zal zijn om na al het verhandelde tot een spoedige en zoo 
zeer gewenschte decisie te geraken. 

Ik heb de eer te zijn, 

UHEd.'s dw. Dienaar, 

S.J-. P. KRUUER, 

Staatspresident der Z. A. Republiek. 

IV. 

Wijzigingen in Cvncept Voorloopig Politiek V er bond tot 
daarstelling van Fedet·atie tusschen don Oranje Vrij-

e. taat en de ?;uid-Afrikartnscho Hopubliek, voorgesteld 
hij missive van ZHEd. Jen Staatspresident van deu 
Oranje Vrijstaat, dd. 17 October ] 8 7. 

In Art. 2 to lezen, in plaats van "twetl jareu," cc twaalf 
maanden.'' 
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In plaats van vroeger Art. 5 te lezen :-

"Gedurende verloop van den termijn van twaalf maanden,. 
" als bovenvoormeld bij Art. 2 van dit Concept, verklaren de 
" Oranje Vrijstaat en de Zuid-Afrikaanscha Republiek zich 
" wederzijds bereid elkander met alle krachten en middelen te 
" ondersteunen, wanneer een der twee Staten na ouderzoek 
" en oordeel van de andere, zondor deszelfs schuld of toe
" doen, door oen vijand van buiten bedreigd of aangevallen 
" mocht wordon; mits verstaan worde dat geen toevlucht tot 
·' de wapenen verbindend zal zijn op dien Staat die niet direct 
" is bedreigd ot aangevallen, zooh:.ng de Regeering van dien 
" Staat vermeent den anderen meer behulpzaam te kunnen 
cc zijn langs vreedzame wijze of door vriendschappelijke 
cc bemiddeling." 

J. H. BRAND, 

Staatspresident O.V.S. 

Bloemfontein, 19 October 1887. 

XVI 

Bloemfontein, 19 October 1887. 

AA:sr ZIJN HooGEDELE D:EN ST.AATsPnEsiDENT 

DER ZuJD-ÄFRIKAANscuE REl'UlJLlEK, THANS TE BLOEM-

}'ONTEIN. 

HoooEnEI,E HEER ! 

Ik heb de eer ontvangst te erkennen yan UHEds. mtss1ve 
von clen LSden dezer, en in antwoord daarop te doen dienen : 

Ten eerste, op het punt van de beperking van UHEds. 
machtiging, waarvan UHEd. wederom melding maakt. Met 
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het oog op de door UHEd. mij en mijne Commissie bij onze 
eerste Conferentie gegevene verzekering dat UHEd. volle 
macht had tot onderhandelen en tot het sluiten van tracta.ten, 
zonder (zooa.ls wij althans verstonden) eenige beperking of 
reservatie, en nogmaals gerefereerd hebbende naar de door 
UHEd. aan ons overhandigde besluiten van den REd. Volks
raad van de Zuid-.A.frikaansche Republiek, moeten wij erken
nen dat de beperking van UHEds. machten, die UHEd. 
ons thans verz&kerd te bestaan, mij en mijne Commissie al::~ 
iets nieuws is voorgekomen. Echter zien ik en mijne Commis
sie niet in waarom van den kant van UHEd. niet zoude worden 
aangenomen wat wij gereed zouden zijn toe te stemmen, 
en wat ons dan ook op gelijker voet zoude doen staan, nl., dat 
al het door ons te verrichten beschouwd moet worden onder
worpen te zijn aan de goed- of afkeuring onzer respectieve 
Volksraden. Indien dit beginsel wordt aangenomen, zien 
ik en mijne Commissie niet in waarom het siuiten van eenig 
tractaat behoeft afhankelijk gemaakt te worden van het al of 
:niet toetreden tot eenig ander. 

Toen wij onze eerste onderhandeling hielden, stelde ik en 
mijne Commissie UHEd. voor, een Tractaat van Vriendschap 
en Handel, met het doel om eerst met iets bepaalds, en waar
over, zooals wij vermeenden, geen bezwaar hoegenaamd konde 
bestaan, te beginnen. Immers dergelijke verbonden hebben 
beide onze Staten met mogendheden die aan hen niet met 
bande van liefde, bloed en herinneringen verbonden zijn, 
zooals die waarmede onze Staten onderling verbonden zijn, en 
wij beschouwden dret door bij het mindere dadelijk tot een~ 
verstandhouding te komen, ook het meerdere zoude volgen. 
Echter ter te gemoetkoming van do door UHEd. uitgedrukte 
zienswijze, en hoewel dezelve niet deelende, hebben wij, om 
toe te naderen, van ons standpunt afgestapt, en ziJn wij over
gegaan om te onderhandelen omtrent het meer gewichtige 
punt van nauwere vereeniging, en hebben UHEd. daa.rop 
voorgesteld een Federaal Verbond dat door UHd. erkend 
werd te zijn meer dan UHEd. gevraagd ofverwacht had, en de 
strekking en aanneembaarbeid waarvan door UHEd. gehuldigà 
werd. Ik en mijne Commissie wenschten, en wenschen nog, 
dadelijk te beginnen om die Federa.tie zoo spoedig mogelijk 

D 
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iot stanel te brengen; echter om zoo groote verandering allil 
de voorgestelde te weeg te brengen vereisebt natuurlijk tijd, 
en wij mQenden dat, totdat de Federatie werkelijk bewerkstel
ligd was, en gedurende de aanwendin~ met alle krachten vau 
wederzijdscha pogingen om die te bewerkstellingen, geen 
tusschentijusch verbond noodig was, en dat het bestaande 
natu1wlijk verbond van bloed en liefde kracltiger dan eenig 
geschreven tractaat i::;. Ook hierin scheen UHEd. van ons 
te Terschillen, en drong UHEd. bij ons aan om een voorloopig 
tractaat, insluitende ook een offensief en defensief verbond te 
sluiten, onze bezwaren waarteg(m wij vermeenden dat UHEd. 
alreeds in onze Conferentie billijkte; echter, wederom toe
gevende, stelden wij UHEd. voor het Tractaat geyoegd bij 
onze missivo van den 17den dezer, dat, wij vermeenden, 
voorloopig en totdat de Federatie tot stand gebracht werd, 
meer dan genoegzaam was. Hierop moeten ik en mijne 
Commissie tot ons leedwezen en verwondering vernemen dat 
UHEd. nu den weg niet gebaand ziet, om tot eene Federatie 
tusschen:de Staten te geraken, en stelt UHEd. voor in plaat9 
daarvan een defensief verbond. Nogmaals wenschen w~ too 
te treden zoo verre mogelijk, en stellen wij voor om het laatste 
UHEd. door ons toegezondene tractaat te wijzigen, zooals in 
nevensgaand aanhangsel (gemerkt XV) vermeld. M:eer dan 
dit, ben ik en mijne Commissie eenparig van gevoelen zou het 
bepaald onmogelijk zijn van onzen kant te doen,zonder ontrouw 
te zijn aan onze verplichtigen tegenover het volk, en moet dit 
voorstel n.ls een laatste en afdoende beschouwd worden, en 
het voorts duidelijk verstaan worden dat wij dat aanbieden 
als een tusschentijdsche voorziening met hQt oog op, en totdat 
de Federatie tot stand gebracht wordt, en dit tractaat van 
kracht zal zijn voor een tijdperk van één jaar, binnen welken 4 
tijd ik en mijne Commissie ons overtuigd houden dat de voor
g~stelde Federatie in werking kan worden gebracht, en alzoo 
aan het verlangen voor eene nauwere vereeniging kan worden 
voldaan. Daar onze Volksraad thans in zitting is, kan, indien 
UHEd. met ons tot eene verstandhending komt, van onzen o 
kant alreeds veel met betrekking tot voorloopige stappen 
gedaan worden, b.v., in het kiezen van eene Oommissie van 
onze zijde om natuurlijk gezamentlijk met eene Commissie, 
door UHEds. Regeering te worden benoemd, een Concept 
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Constitutie der Federatie op te trekken op de door ons VOO\'~ 
gestolde grondslagen. Intusschen kan Je correspondentie 
over d@ wijziging van § .j, van de Conventie van Londen ook 
voortgaan. Al zoude aan don kant van de]Britsche Regeoring, 
onverhoopt, oenige zwarigheid dienaangaande ontstaan, ver
lireuwen wij UHEd. alreeds duidelijk gemaakt te hebben dat 
er o.i. wel een weg bestaat langs welke t.ractaten door de 
Unie gesloten niet aan die goedkeuring van Hare llritsche 
Majesteit zullen behoeven onderworpen te worden. 

Betreffende spoo1·wegen doet het mij en mijne Commissie 
leed dat UIIEd. en uwe Commissie vooralsnog niet onze 
belangen ten dien opzichte inûon, en aangezien UHEd. het 
principe van het voorstel door ons gedaan niet kunt aannem~n, 
en wij evenmin op UHEds. voorstel kunnen toetreden, en er 
geen rosultaa.t door UHEd. vcrwacht wordt van verdere 
bespreking van dit onderwerp, hebbeu ik en mijne Uommissie 
niets bij onze vorigen missiven te voegen, en behouden wij 
vrijheid van handelo11 daaromtrent. 

Ik heb de eer to zijn, liEd. Ileor, 

UHEds. Dw. Dienaar, 

J. H. BRAND, 

Staatspresident O.V.S . 

XVII. 

Bloemfontein, 20 Oct. 1887. 

Aan ZHEd .. den Staatspresident van den Oranje Vrijstaat, Bloum
fontem. 

HoogEdele Hecr,-UHEds. missive van den 19don dezer is 
mij geworden, en in antwoord daarop heb ik de eer UHEd. het 
navolgende mede te deelen. 
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Het eerste gedeelte van UHEds. missive maakt, bet doet mij leed 
zulks te moeten bespeuren, op mij en mijne Commissie den indruk 
eener onverklaarbare opvatting uwerzijds. Immers, UHEd. geeft 
daarin te kennen dat UHEd. en uwe Commissie mij bij de eerste 
Conferentie hebt verstaan als zoude ik de verzekering gegeven 
hebben dat ik volle macht bezat tot bet sluiten van traetaten zonder 
eenige beperking of reservatie. Noch ik, noch mijne Commissie zijn 
zich van eene verzekering als deze van mijnentwege bewust. Ik 
heb mij bij die gelegenheid ten taak gesteld te wij~en op de noodza
kelijkheid zooals die v<:>orkwam, om vooraf een minder offioieele be
spreking te hebben van algemcene punten, waardoor wij de gelegen
heid zouden hebben elkander beter te verstaan, een gedragslijn die 
UB:Ed. minder gewenacht scheen te achten, en ik nam de gelegen
beid tevens te baat om herhaaldelijk de aandacht te vestigen op het 
feit dat de onderhandelingen geen voortgang zouden kunnen hebben 
indien de geest daarvan 'Yan dien aard zou wezen dat daardoor ZOU! 

worden ingewerkt op het onafhankelijk standpunt der Z . .A. Repu
bliek. Het moet UHEd. en uwe Commissie, naar ikvet•moed, toen~ 
en naar ik met zekerheid meen te kunnen zeggen, in ieder geval na 
dien tijd, gebleken zijn hoe dat onafhankelijke standpunt door mij 
bedoeld ten grondslag had, het principe, dat ik geeuerlei verbind
tenis kon aangaan waardoor '.ie Republiek belemmerd werd in hae.r 
streven om zich voor zoover oenigzins doenlijk op commercieel 
gebied onafhankelijk te houden van buitenlandsche beslissende in
vloeden wat handel, en vooral wat verkeer, betreft. Reeds daarin 
lag, naar mijn bescheiden meening, opgesloten, de gedachte dat ik 
geenerlci volmacht bezat tot het sluiten van traetaten " zonder 
eenige beperking of reservatie." Bij die conferentie werd tevens 
van mijnentwege overgelegd het besluit van den Volksraad der 
Zuid .A.frikaa.nsch Republiek, van den 23 Juni 1887, punt 
ë waarvan o. a., zegt : " De Regeering en de gezegde 
Commissie van den Volksraad zal, behalve de bevoegdbeid tot onder
handeling boven vermeld, ook de macht hebben met vermelde licha
men van den Oranje Vrijstaat over de bedoelde zaken, volgeus d~ 
boven aangehaalde besluiten, te beslissen." Vooral weuach ik UHEds. 
aandacht te bepaleu bij de door mij onderstreepte gedeelten. Ik 
ging intusschen verder en zette in algeroeene trekken den aard der 
MD mij verstrekte volmacht uiteen. Bij de tweede conferentie plaatste 
ik dit punt op den voorgrond en liet ik, refex·eerende naar wat ik op de 
le conferentie gezegd had, duidelijk uitkomen dat ik, ingevolge de 
Volksraadsbesluiten der Z . .A. Republiek, niet finaal over het toen 
ouder bespreking zijnde tractaat van haRdel en vriendschap han
delen kon voor en aleer de zaak betreffende offensief en defensief of 
ander politiek verbond was afgehandeld, waarmede weder in ver· 
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band stond de kwestie van spoorwegbouw. In mijne daaropge
volgde correspondentie met UHEd. heb ik niet nagelaten herhaal
delijk de aandacht op dezen zelfden eisch te vestigen. .Alhoewel, 
naar 't van zelf spreekt, bekend zijnde met de desbetreffende be
sluiten van den Volksraad der Z . .A. Republiek, heb ik mij, naar 
aanleiding van TTHEds. bewering, dat ook uit de besluiten, zooals 
aan UHEd. ovorhaniligd, de bedoelde beperking niet bleek, op nieuw 
de moeite getroost alle besluiten na te gaan, met geen ander gevolg, 
evenwel, dan dat het door mij gesprokene en geschrevene daarmodo 
in volmaakte overeenstemming blijkt te zijn. Voor ik van dit 
onderwer·p afstap, kan ik niet nalaten op te merken, hoe het uit 
UHEd.'s eigen brief onder beantwoording blijkt dat ik" wederom" 
en aldus in ieder geval niet voor do eerste maal, van mijne rnaebti
ging gewaagde, en het is mij uit al het bovenaangevoerde dus niet 
duidelijk hoe de beperking vanmijne macht UHEd. en uwe Coru-. 
missie eerst titans als iets nieuws is voorgekomen. 

Verder verklaart UHEd. niet in te kunnen zien waarom iJ- niet 
een tractaat van Handel en Vriendschap zou kunnen sluitc1l zonder 
dat een politiek verbond tot stand is gekomen, maardan onderworpen 
aan de nadere bekrachtiging van den Volksraad van de Z.A.R.epnbliok. 
Zulks zou in gewone gevallen, waar de Volksraad niet vooruit zijne 
meening had te kennen gegeven, zeker gedaan kunnen worden, ge
lijk ook reeds meermalen is geschied. Maat· zulk een geval bestaat hier 
niet. In dit geval heeft de Volksraad juist mot opzet van te voren 
zijne meening uitgedrukt. Een tractaat gcsloten in strijd met die 
uitgedrukte opinie zoude groot gevaar· loopen niet bekrachtigd te 
worden. En hot moet UHEd. duidolijk zijn, dat ik noch tegenover 
mijzalven noch tegenover don O.V. Staat gerechtigd ben een trae
taat te sluiten waarvan.. ik vooruit de waarschijnlijkheid kan berekc. 
nen dat het niet de ratificatie van don Volksraad vorkrijgen zal. 

Ter verdere beantwoording vau dat gedeelte uwer missive, wam·in 
UHEd. gewag maakt van het door UHEd. voorgostelde tractaat 
van Handel en Vriendschap bij de eerste conferentie, waarover, zoo
als UHEd. vermeendet, "geen be:>.waat· hoegenaamd kan bestaan," 
naardien beide onze Staton dCI·golijke verbonden hebben mot Mo
gendheden die aan hen uict met banden van liefde, bloed, rm horin
neringen verbonden zijn, zooals do onze, en omdat het UH l~rk be
schouwing was dat" door;bij het mindere dadelijk tot ocno vor·stand
houding te komen ook het meerdere zou volgen," moet ik U HEd., 
met verwijzing naar wat ik dienaangaando recrls boven heb gezegd, 
.doen opmerken da~ ik, ten eindeaan UHEds. zienswijze te gcmoot te 
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komen, eerst dat tractaat mat mijne Commissie heb overwogen, bet
welk, zooals UHEd. zich zal herinneren, blijkt uit mijne daaropge
volgde mededeeling, dat ik geenerlei bezwaar zag in do algameone 
strekking. Zoover gevorderd zijnde, gevoelde ik echtet· de noodza_ 
kolijkbeid er UHEd. op nieuw op te wijzen dat er van mijne zijde 
wèl bezwaar bestond om het tractaat van Handel en V riendscbap
fnaal te behandelen, zieode dnt wij nog niet tot cenc verstandbon
ding waren geraakt ten opzichte van een politiek verbond, en, met 
bet oog hierop, kon ik uwe zienswijze niet doelen, dat door bij het 
mindere tot cene verstandhouding te komen bet meerdere volgen 
zon. Integendeel, moest er eerst eenheid van gevoelen bestaan om
trent het ouderwerp dat door den Volksraad der Z . .A. Republiek 
op den voorgrond was geplaatst vóór de aangelegeuhe:ien van. 
minder belaug mot goed gevolg en afdoende wijze konden worden 
behandeld. ·wat het sluiten van hacto.teo van Handel en Vrioncl
scbap met 11ndcre Mogendheden betreft, wcnscb ik in het midden te 
brengen dat ik mij niet bewust ben van eeuigcrlei tractaat gesloten 
tusscben de Z. A. Republiek en con andere Mogendheid, waarbij 
rechten en voorrechten worden verleend van zulk een gunstigcn en 
belangrijken aard als tot hiertoe arm de burgers van den Oranjé 
Yrijstaat vorstrekt en zooals nu weer in het door UHBd. voorgc
delde tt·actaat vervat. En het is jaist wegens bot bestaan der 
Landen waarvan UHEd. gewag maakt, dat ik mij zoo gaat·ne deu 
' cg door UHF.d. zou zien gebaand om wedet· een dergelijk trac
taat aan to gaan. Terwijl aldus de verdere bchandclina- van het 
t ractaat van llaudel en Vriendschap bied ru'lteo, stelde UHEd., in 
plaats van con of- en· defensief of defensief verbond, eau fedet·ale 
nnie voor. Op dat voorstel van UHEd. stel ik mij voor zoo straks 
terug te komen. Alleen wenschik er bier nog op te wijzen, dat ik 
I:Jij, even als vroeger, kan vereenigon mot de beginselen >an bet 
door U voorgelegde concept, als zullenclc door het tot stand komen 
eencr federale uuie volgens mijne zienswijze langzrtmerhantl de 
weg gebaand worden tot eene niteihdelijKo vereeniging van beide 
volken, bij wie het, voor zoover ik do gelegenbeid heb gehad zulks 
op te merken, voorwaar niet slechts een ijdele klank, maar do taal 
van bet hart is, voortvloeiende uit de bet·inneringen van bet verle
dene, toen zij en hunne vooevaders hun leed gczamontlijk hebhen 
getorscht, wanneer zij het UHEd. met een vol gemoed en oprechte
telijk nazeggen, dat zij met banden van liefde en bloed aan elkander 
zijn verknocht. Zooals ik echter vroeger duidelijk heb aangetoond, 
stuiten w~j voor het oogenblik op bezwaren t~gen het dadelijk aan
gaan der Unie, die gedeeltelijk reeds door UHEd. geopperd werden. 
bij do inzending van het concept. Wat do conventie betreft, on 
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met het oog hierop, bleef er bij mij en mijne Commissie ge·m andere 
weg open dan om, met inachtneming dor desbetreffende bosluiten 
van onzen Volksraad, te blijven bij een politiek verbond, hotwelk 
finaallcm~ geslote1~ ·worden, niet "in plaats," zooals U liEd. zegt van 
een federaal verbond, maar, zooals ik duidelijk gezegd heb in mijn 
schrijven van den 18don dezer, als een overgang voor het later tot 
stand komen eener unie. Dat politiek verbond, dat de twee Staten 
gedurende den tijd die nog verlocpen moet, vóór da.t de unie in 
werking zal kunnen treden, nauw aan elkander zou verbinden, moet. 
van eeniae waarde zijn. Dat verbond moet toch in werkelij~heid 
een band scheppen. Het moet niet zoo vaag an algemeen of in 
zulke termen vervat zijn dat de twee Staten, zelfs 1111'i dat verbond, 
even los van elkander zijn als vroeger. Met het oog daarop heb 
ik in mijn brief van den 18deuidezeraangctoond wn.arorn ik en mijM 
Oommissie het voorloopig politiek Vflrbond, door UHEd. bij u wo 
missive van den 17den dezer aangeboden, niet voldoende achtten. 
Ik en mijne Commissie moeten tot ons leedwezen weder verklaren, 
dat de nu bij uwen brief van den 19den dezer voorgoRtelde wijzi
gingen, die volgens uwe verklaring heL uiterste bevatton waartoe 
UHEd. met uwe Commissie zouden ka.nnen toet.reden, niet voldoen 
aan de vcrcischten die o.i. aan zulk een verbond ~esteld moeten 
worden. Het nn door U voorgestolde art. 5 la:1t het geheel en al 
afhangen van den wil van de eeoc partij of dia do andere z:tl bij
staan. En dan nog, als tob hulp besloten wordt, dan nog staat het 
geheel ter beslissing dier partij waaruit die hulp zal bestaan. Stollen 
wij het geval dat eeu dor oontt·aclcerentlo partijen wurdt al\ngevallcn 
door eene derde partij, dat die aanval uict is uitgelokt, dat er van 
geen schuld ot toedoen aan de zijde der bedoelde contracteerende 
partij sprake is, dat die aanval door geen bemiddeling of onderhan
deling verhoed of voorkomen is kunnen worden, Jat dus het recht 
on het gelijk geheel en al en zondor een i gen twijfel nan den kant is der 
bedoelde contracteerende partij en dat zulks door de andere contrac
teerende partij onvoorwaardelijk moet worden toegegeven, dan nog 
zon de Regeering der laMstbedoelde partij het r Jcht bezitten om 
matericele hulp te weigeren, en niets zou, bovendien, die Regeering 
verhinderou om hare burgers te verbieden om den anderen in gevaar 
verkeerenden St!l.at persoonlijk hulp te gaan verleenon en zelfs die 
burgers te straffen indien zij aan den innerlijken aandrang van 
blood en vriendschap gehoor gaven. Het is uwe meening dat er 
geen voorloopige politiek vcrbond noodig is tusscben de twee 
Republieken, aangezien het bestaande natuurlijk verbood van bloed 
en liefde krachtiger dan eenig geschreven tractaat is. Ik kan 

daaraan gcou andere beteeken is goven dan deze: dat ook zondet• 
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traotaat zal worden gehandeld alsof een tractaat wèl bestond. In
dien dat het geval is, zien wij niet in waarom er bezwaar is tegen 
een tractaat. In ieder geval, moet echter dat verbond zoo zijn, dat 
niet uitdrukkelijk het recht gegeven wordt uitingen van die gevoelen 
van vriend- en verwantschap in geheel en al rechtvaardigG gevallen 
te belemmeren en zelfs strafbaar te maken. En volgens de opvat
ting van mij en mijne Commissie zon dat, zooals hierboven g~zegd, 
bij bet door u ~oorgestelde tractaat het geval zijn. Wij wenschen 
duidelijk verstaan te worden dat wij met bovengenoemde illustratie 
niet een concreet geval op het oog hebben. Wij hebben geen reden 
om zulk een aanval te verwachten. Het is eenvoudig een voorbeeld, 
een redeneering om aan te toonen waarom wij vermeenon dat de 
termen van UHEds. voorstel, in zijn geheel genomen, onaanneme
lijk is. Wij zouden niet ongenegen zijn om art. 2 van het door 
ons voorgesteld politiek verbond in den zin van het door u laatst 
voorgestelde art. 5 te wijzigen, mits eenigermate aan het door mij 
hierboven aangehaalde te gemoet zou kunnen worden gekemen, 
maar wij begrijpen dat eene uitweiding daarover onnut zal zijn, om
dat uw voorstel is een uiterste en laatste. 

Verder wenschen ik en mijne Commissie no~ slechts op te mer
ken dat het door U aangeboden politiek verbond niet langer zou 
geldig zijn dan voor den tijd van een jaar. Binnen dien tijd zou de 
Unie tot stand moeten zijn gekomen en in werking getreden. Bij 
het stellen van dien termijn wordt geheel buiten rekening gelaten 
ào mogelijheid dat de daartoe noodige arbeid in den tijd van één 
jaar niet is beëindigd. Het is onnoodig hier t er plaa.tse uit te weiden 
over de oorzaken die een oponthoud in den gang van zaken zouden 
.:tengevolge kunnen hebben. Maar de mogelijkheid bestaat. En 
geen voorziening is gemaakt voor het geval die mogelijkheid een 
werkelijkheid mocht worden. Ik laat echter ook dit onderwerp om 
bovengemelden reden rusten. 

Ik en mijne Commissie, merken intusschen met genoegen op dat 
UHEd. nog altijd wensebt eene Federale Unie tot stand te brengen. 
Ook bij mij en mijne Commissie bestaat nog steeds die wenach Wij 
zijn daarom eenparig van gevoelen dat, tonzij de Volksraad van den 
Oranje Vrijstaat zich tegen het plan eene Federale Unie mocht ver
klaring, deze zaak de aandacht van den Volksraad der Z. A. Re
publiek moet erlangen. 

Met het oog d:~.arop, en op het overgroot belang der zaak, achten 
ik en mijne Commissie eene voorafgaande publicatie van het plan 
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eener Federale Unie, berustend op de door UHEd. voorgestelde 
grondslagen, wenschelijk, tea einde de gevoelens des volks dien, 

. aangaande te kunnen vernemen. De dadelijke benoeming eener 
Commissie tot het optrekken der Constitutie, zooals door UHEd. 
aan de hand gegeven, met het oog op den door U voorgestelden 
korten termijn van het politiek verbond, heeft, wegens het niet tot 
stand komen van dat politiek verbond, althans wat het tegenwoor
dige betreft, en zoolang de beide volken zich nog niet hebben uit
gesproken, geen reden. meer. Ter gelegener tijd zie ik de oventueale 
besluiten van den Volksraad van den Oranje V rijstaat ten aanzien 
van deze zaak gaarne te gemoet. 

Wat den Spoorweg aangaat drukt UHEd. het leedwezen van 
U BEd. en uwe Commissie uit dat wij u we belangen ten dien opzichte 
nog niet inzien. Wij moeten daartegen opmerken dat juist om aan 
uwe belangen ( zooals die door UHEd. en uwe Commissie worden op
gevat) tegemoet te komen, wij van ons eerste voorstel afstand deden. 
Op ons laatste voorstel, gebaseerd op het principie, dat van beide 
zijdeneene opoffering moet geschieden, vernamen wij alleen dat de 
opoffering die daarin van den Oranje Vrijsta&t werd geëischt UHEd. 
en uwe Commissie te groot voorkwam, zonder dat echter uitgodrukt 
werd hoeverre de 0. V. Staat dan wol zou kunnen gaan, zoodat 
het mij niet mogelijk was zulks nader met mijne Commissie te be
spreken. Zoo werd door UHEd. en uwe Commissie aangeboden dat 
een der opofferingen, die de 0. V. Staat zich zou getroosten, zou be
staan in de verbindtenis om binnen drie jaren niet verder te bouwen 
dan tot Bloemfontein. Daarop toonden ik en mijne Commissie aan 
dat zulks naar ons inzien volstrekt geen opoffening was, maar neer
kwam op behoud van volkomen vrijheid van handeling Uwerzijds. 
Wij stelden voor wafwel een opoffering zou zijn, n.l. een termijn 
van 10 jaren. 

In antwoord werd ons alloen te kennen gegeven dat die termijn 
te lang was, zonder dat een andere termijn genoemd werd, waarover 
ik mijne Commissie kon raadplegen. Ook nu, nadat ik dat in mijn 
schrijven van den 18den dezer heb laten uitkomen, zijn wij daarvover 
nog in het duister gelaten. Wat aangaat de vrijheid van handelen 
die beide Staten bij gebreke van een Spoorweg tractaat zullen 
blijven behouden, wenschen ik en mijne Commissie onze hoop uit 
te drukkon dat die geen benadeeling onzer beide belangen zal ten 
gevolge hebben. 

UBEd~ geeft te kennen dat naardien er geen resultaat vcrwacht 
wordt van verdere bespreking van dit onderwerp (dat is eone over-
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eenkomsb omtrent Spoorweg bouw) UHEd. en uweCommissieniets 
by uwe vorige missiven te voegen hebben. De kwestie in zake Spoor
weg aangelegenheden reeds boven besproken zijnde, wenach ik daar
op niet terug te komen, doch ik zou den schijn aannemen alsof ik 
en mijne Commissie zich niet bereid hadden getoond eene verdere· 
Conferentie te houden indien ik UHEd's. aandacht niet bepaalde bij 
wat ik in mijn laatste missive van den 18de dezer heb gezegd : dat 
alhoewel het houden eener nadere Conferentie zijn nut kon hebben, 
zulk een Conferentie zich zou moeten bepalen bij de bespreking 
van zaken van ondergeschikt belang en nadat ik eu mijne Com
missie vooraf dnidelijk waren ingelicht omtrent den aard van de te 
bespreken onderwerpen, zoowel als met UHEd's. gedachten daarom. 
trent. Alhoewel ik dus geen zn·al•tisch resultaat verwachtte van 
eene Conferentie tenzij UHEd. genegen mocht zijn toe te treden tot 
het nemen van zoodanige stappen als waartoe wij gebonden zijn (en 
wij hebben tot nog toe geen reden gevonden om in deze van opinie 
te veranderen) verklaarden ik en mijne Commissie ons bereid tot 
het houden van een verdere Conferentie. Eene uiteenzetting va"ij te 
bespreken onderwerpen om daarover eerst te confereeren met mijne 
Commissie is mij van uwentwege niet geworden en aldus zijn de 
Conferenties niet weder hervat. Ik behoef ter nauwernood te zeg
gen dat ik en mijne Commissie het ten zeerste betreuren dat onze 
onderhandelingen onder do meervermelde omstandigheden niet heb
ben geleid o.a. tot het sluiten van een nieuw tractaat van vrijen 
handel en vriendsch&.p. 

· tr Ten slotte zij het mij en mijne Commissie vergund nog den oprech
tenwenschuit te spreken daL U REd. zooalniet nu dan toch binnen 
een niet ver verwijderd tijdstip een weg zult kinnen vinden waardoor 

" aansluiting en toenadering der beide staten, met inachtneming van 
beider belangen, mogelijk wordt gemaakt; ik en mijne Commissie 
zoudPn zich ten zeerste daarin verheugen, naardien wij daarin het 
aanbreken zouoen begroeten van den dag die de burgers van den 
0. V. Staat en die der Z. A. Republiek zal brongen tot het streven 
naar een en betzelfde doel in het behartigen van een en hetzelfde be
lang. Hoewel onze zending niet die resultaten beeft gehad die 
·wij zoo gaarne hadden zien tot standgebracht, meeoen ik en mijne 
Commissie te kunnen zeggen dat ze toch niet ]n allo opzichten 
vruchteloos is geweest en wij geven van onzentwege gaarne de · 
verzekering dat wij steeds een open hart en oog- zullen hebben voor 
de bevordering van die aangelegenheden, welke wij oprechtelijk ge-
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loovon te zijn iu bet waarachtig belang beide van den 0. V. Staat 
on van do Z. A.. Republiek. 

lk heb de eer te zijn, 

UHEd's. dw. Dienaar, 

S.J. P. KRUGER, 

Staatspresident der Z. A. Republiek. 

XVIII. 

Bloemfontein 20 October 1887. 

Aan ZHF.d. den Staatspresident van den Oranjevrijstaat, 
Bloemion tein. 

11Iet vcrwijzing naar mijn schrijven van heden, strekkende ter 
beantwoording van: UHJ!Jd.'s missive van gisteren, zou hot mij 
genoegen doen van UHEd. te vernomen of hot UHEd. niet wen
schelijk voorkomt do notulen der laatste twee conferenties door onze 
gezamentlijke onderteekoning te bekrachtigen, in welk geval het 
mij aangenaam zal zijn spoedig te mogen vor·staan wanneer zulks 
het gevoegelijkst zou kunnen geschieden. Ik zou overigens zeer 
te kort komen in mijn ~erplichtingen indien ik namens mij en de 
Deputat!o d~r Z. A. Repnbliek niet een woord van warmen dank 
bracht ann Ul ma. voor de gnlle feestelijke en h::wtelijke ontvangst 

0 die ons vanwege UHJ!;d's H.cgecring is ten deel gevnllen, en voor 
al die tastbare blijken van vriendschap eu nauwlettende zorg die 
ons vcrblijf in de Hoofdstad en onze reis doot• den Oranje Vrij
:::taat hebben veraangenaamd. Hiervoor betuigen wij UHEd. 
onzen vriendclijkeu en welgcmeenden dank. 

Ik heb de eer te zijn 

UREd's dw. Dienaar 

S. J. P. KRUGER. 

Staats}lrcsident der Z. A. Republiek. 
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XIX. 

Bloemfontein, October 21 18 7. 

AAN ZHED. DEN S:rAA.'l'SPRESIDENT 

DER Zum-ArRJKAANSCHE REPUBLIEK, THANS TE BLOEU

FONTEIN. 

HooGEDELE HEER! 

De ootvangst erkennende van UHEds. llilSSive van den 
20sten October, l1eden morgen eerst ter hand gekomen, heb 
ik de eor UHEd. te berichten dat dezelve de ernstige aandacht 
van mij en mijne Cummissic heeft gehad. 

Ofschoon wij op uitgebreide en overtuigende wijze kunnen 
• ntwoorden op elk punt daarin voorkomende, en de bewerin
gen over onze voorstellen en derzelver strekking van UHEds. 
zijdo volkomen woerloggon, zijn wij overtuigd Jat wij tot 
geen anuer resultaat zullen goraken dan daaruit op te mer
kon is, en onthouden ons dus van verdere aanmerkingen, 
Jatende de Correspondentie overigens in handen van het Uit
voerend Gezag van beide Staten. 

Bezield met het ern ·tig verlangen tot vrienus<>happelijko 
samenwerking, en hartelijk begeerende dat in de nabijzijnde 
toekomst een weg gevonden zal worden om gevolg te geven 
aan de Federale Unie door ons voorge told en waaromtrent 
hot ons leed doet te zien door UHEd. zwarigheid gemaakt 
wordt om dezelve zonder verzuim in werking te doen stellen, 
vcrtrouwen wij dat onze beraadslagingen, hoewel thans zonder 
practisch resultaat, to ·h binnen kort de gewem;chto vruchten 
zullen afwerpen. 

UHEd. en UIIEus. Commis. ie al het goede toewenschende, 

Heb ik de eer te zijn, 
llBds. Dw. Dienaar, 

J. 11. BRAND, 
, 'taatspresidont O.V.S. 

' 
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XX. 

.Aan ZIIEd. 

den Staatspresident 

der Z. A. Republiek, 

thans te Bloemfonteiu. 

lloonEm~LE HEER ! 

Bloemfontein. 

21sten October, 1887. . 

Mot referte naar mijn antwoord aan UHEd. op heden 
gericht heb ik thans UHEd. en Commissie de verzekering te· 
geven dat het ons zeer aa.ngenaam was het bezoek: van UHEd. 
te ootTangen en vriendschappelijken omgang met U gehad te 
hebben ill de h()ofdstad van ons land. Wij wenschen UHEd. 
en Commissie al het beste toe op uwe terugreize en vertrouwen 
dat onze samenkomst alhier ook nog tot in de verre toekomst 
zal blijk:en tot nut en yoordeel onzer beide Staten geweest te 
zijn. 

Verder stel ik UHEd. en UHEd.'s Commissie voor het 
resumeren Tan de notulen en vaststellen daarvan heden na
middag ten 3 ure te doen plaats hebben ten Presidentshuize. 

Vertrouwende dat dit UHEd. gelegen zal zijn, 

Heb ik do eer te zijn 

UHEJ.'1 dw. Dienaar, 

J. H. BRAND, 

Staatspresident 0. V.S •. 
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