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I. 

ll A P P 0 B T van den ITEduestr. Jfeer Reaer:
rings-Cnmmissarh Wlll ZllEcl. den Pre.~i

dent tier Zuifl .. :L{r. Republiek met bijlauen. 

HO l 7/92 

Pnmon11., l1 .Tuli l 92. 
Aau Zijn HoogEdele rlen taatyueaitleflf, 

Preto,·ia. 

IloogErlele !leer, 

] . Ik heb de eer UHoogBdelc hierbij al~ bijl:Jge \ 

aan te bieden het Ver. lag der • Tetl. Z . .\ ... ·poor:n'"
"Mnat~chnppij over het jnar l !ll. 

2. Dit Ver:-; lag, tlc to lichting en 1lr tocae, ot'glle 
. Laten ge\ en ruime inlichtin(l'en 0\ et· den toe~bntl drr 
J\faat~chappij en hare werkz·1. mhcden. 

'J'cr wille van het gebruik hier te bnde, hrb ik 1le 

.Mnat~chappij n~rmcht in h t vervol • de sommen geld~ 
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niet alleen m guldens mnnr ook m pollllen tg. uit te 

u rukken. 

Met verwijzing nnar tlat Verslag mrert ik hierin met 

tle volgende mededeelingeu te kunnen volstnnn. 

3. liet kapitaal be. wnd op 31 December 1 91 uit: 

Aandeelen·kapitnnl .f 11,000,000 

5% obligatiën " 6,000,000 

4% " " :>,s7 ,000 
4% " " l,fl-15,000 

.f 24, 23,000 ~ Z,Oü ,5 3 . 

·1. \ an dit kapitaal herft de Znici-Af.rikn:1ll. clw Repn-
blick genomen in 1 ~ 7 HllO (i.prrs. n:mtlrrlen trgen 

pari, ITI October I, f)U 97 11/2-p t' . . aanueclen tegen 

pan, in Juli 1 !tl 1100 6·pCt's. amHlrrlrn fr!!en een 

koer" nm ll 0. 

Bovcntlicn het{t tl Zuitl- frikwn.che Hr.publiek nog 

in tlit jaar · ] ll!ll en later nog ·1 ti-J> 't • .. nnncleelrn 
rYenomen tegen een koer· van 110. 

Drze aanuerlcn zijn al1e groot .f 1000 ;e '-,3.0 .. 

Het tol:l:ll bedrag voor tle a:HHlrrlrn der Republiek 

betaald is f 100,575. 

5. Het bctlra"'. Yan het voor~chot van een bankieri:

~ynt!ie;lat, waarvan in mijn vori"' Yerslag ~prakc wns, 

i gestegen tot f 7,:-)oo,ooo :t 62:J,Ooo, terwijl de 

tijll verlt•ngll i, tot hl't l'Întlc van dit jaar. 
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f 60,390.7 65 ~ 71,6!19 al· constructie-rekening 

voor ue kolenmijn op " prings'' en "Getluld." 

9. Ten einde ern denkbeeld te geven van hetgeen 

n•ed~ gedaan is van 1lt'n poonreg Portugee.che greu -

Yaalrivier lnat ik Je volgende opgnre van den Hoofd
ingenieur volgen: 

Totale lengte der lijn : _ 

Oo terlijn 173 K.11. 
Zuhleclijn 123 
Dubbel "'ed. Ramltrmn 15 

" 
" 

Totaal ti 11 L 1L 

2955/ mijl 

76 7
/ " 

fJ3/s " 
;~ 11/s mijl 

V:m <le henoo<ligtle ltoeve<>Jhedeu "'rmHlwerk voor de 

gelwele lijn (n.l. 4 ,H31 ,!1:3!1 Kubieke I eters) zijn reed!! 
verricht :Jl.~ pCt. 

Van de beno,xliglle hot•rr~'lhritl mct~elwerk van de 

"l'lH'ele lijn (n.l. U;), l!l I ubieke )Ictrr~) ~ijn ree1h 

vcrricht :J7. pCt. 

lil. Van dt'n Randt ram waren m exploitatie: 
aanvang 1 '!ll-ü ,) K.j.J. •t.2r./10 mijl 

31 Dce. 1 !d- l.l 50 7/ 10 " 

zijmle de geheele lijn. 

ll. Van U<'ll Delagoaba:li-"'poorwe<r (Qo,.lerlijn) wnre~J 
lil exploitntie: 

1 Juli 'Ul- 4·.3 K.)L 

31 Dec.'!ll- 51.3 " 
1 Juli '92-ll (i 

" 

mijl 

" 
" 
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Voorts zijn de aarde· en metselwerken gereed tot 
K.M. 121 = 756/ 8 mijl, en de onderbouw der brug 
bij K.M. 121 + 600 over de Moerasspruit is vol
tooid. 

Verder zijn verricht alle opnemingen en voorbereidin· 
gen om dadelijk den bouw tot Pretoria voort te zetten. 
De as i op het terrein uitgezet. 

12. De Zuiderlijn Pretoria-Johnone burg-V anirivier 
is grootendeet gereed en Z.'\l nog dit jaar in e ploitatie 
kunnen worden genomen. 

De onderbouw van de aalrivierbrug kwam gereed 
en met het stellen van den bovenbouw i een begin 
gemaakt. 

Een tijdelijke brug o er de aalrivier met tijdelijke 
verbindingslijn en tijdelijk tation te ereeniging, werd 
door en op kosten van de Kaapsche poorweg-admini· 
strntie gemaakt. 

De grond- en metselwerken van de Zuiderlijn zijn 
gereed met uitzondering van die van het gedeelte Elanda
fontein-Johannesburg en voor het emplacement Pretoria, 
welke in aanbouw zijn en met uitzondering verder van 
die voor Johamt burg. Het ballasten is in vollen 
gang. Met het poorleggen i een aannog gemaakt. 

De watervoorzieningen zijn gedeeltelijk gesteld. 
De kleine tationsgebou en en ploegbaaswoningen zijn 

nagenoeg voltooid. De gebou en van bet emplacement 
Elandafontein zijn in nbou , oor die te ereeniging 
zijn tenders gevraagd. 
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De ontwerpen voor <le gebouwen te Pretoria en Johan
ue:burg worden gereed gemankt. 

13 De volgerale vercrelijkingen van het plan Maehado 

met het than" tloor de , poorweg-~laat~t:happij ontworpen 
en gevolgtie tracé nw!!en hier een plaat vintien: 

rer!felljking van den Ddaguabaai- poonceg met het 
plnn Jlachndo. 

YiJlgens het plan tler Spoorweg-Maat:chappij 1 · de 

groot. te helling 1:50 (behalve over 33 :2 Meter m t 

1 ::!0 helling). 

Volgen het plan Mncltadu i:> de groot lc helling 
l ::\:3.:3. 

Y olgen het pl.1n tler • '1 oon\ cg- 11aat~dutppij is de 
kleiu:;te ~tranl in de Lorren J.iO ~!eter. 

rolgen · het plan ~lachado i~ <Ie klein~t • stmal rn 
de bogen !ll . !eter. 

Volgen:; het plan der 'poonn·g-Jl. ·ltst:happij i· er 
een t nnuel lang :2 Ui [eter. 

Volgen het plnu ~Iach:-rdo zijn er ü tnnut•ls lang 

!13l,!f!l, lfi.ü, O:i7.7l, l7:Ui4, l,:!lli.H en :310 lclt'r. 
'l'otaal :3.097.18 ~!eter. • 

Volgen~ het plan der poorwl'g-)lantschappij i~ hl'f 
tot.1le gronthrl'rk 3,6!) 1, I iO Kubieke ~I eter. 

Volgew het pl:m Hlll M:IChadu is het lolalt• gronu
ler · 5,1 i9,Ulü Kubieke )letcr. 

en dit nieltegen -tannLle het dwarsprofiel Yolg u hd 
ontw rp ~Iat:ha;lu eem·uwliger I~<L 
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Veraetijliing vrtn dm vollooirlm . ~wor11•eg tot "l{el.~JII'Ilil 

met hrt plan .lfadwdo. 

Volgen het plnu der poorweg-~Ia:tt~chappij i de 

'root~te helling 1.50 en d' klein·te .tr:lnl 1:)0 ~!eter. 

\ ol(J'en het plan vnn ~Iachado i' de groot:-t' helling 

1::33.:3 .en tic klein te lra:1l :!OU ~Jeter. 

Volgen· het plan der ~poorwe~-~la;lt~chappij 7-ijn er 

g en tunncl , 1lo('h is de Kro"ko,lilp<>Orl doorbroken. 

Volgcw het plan >nn 1lnchaJo zijn er i Ulllll'Is lau" 

()3Ul9 ~lctcr, l:i.ü .\!eter en ü57.7l ~(eter. 'l'otn~tl 

l ,ti=~ .:3 .M t<•r. 

EI et "roJHiwcrk volgens het phn ,[•r poorweg-'1 n:•t

chappij bedraagt l,:iü:!, . h.ubi kc \f ·t 'r. 

Het "rontlwerk voloren · het plan \ an .\lacha•lo be

draagt l, 57, t.f>U Kubieke deter. 

11·. Op ~W .Juni 1.1. werd 1le D ·la•,oab.l:ti- 'poorwcg 

tot · cl·prnit gcop1'llll in t '•'enwoor.li"hl!i<l c 'u er Uc

g,·,·rings- 'om mi" ·ie, bestrumtic ui 1le hecrt'n J. Eloll', 

:\lijnconunÎ-<'ari te Joh: nnc·burg en J. l1. van der 

~I er wc, ~~ ijtwommi!'saris te Barbcrton . 

• \no deze r.ommi~sie wn~ de taak op" dr.leren om nL 

een door tie Rcaeerina afg'v. ardigd C'ommis.ie tegen

woortlig te zijn bij de opening \nn den .·pool'\\'C'' tot 

n.tbij · ·l:pruit; te rapport r•n ov •r d opening lelf, 

1lt• spoorba: n, het materia:1l en <lcn 1lienst op de lijn 1ler 

Maat ·eh. ppij, m •r d · Port ngcr ·chc lijn '11 d ' wrrken t 

Lour '11\'0 \larqucs; de ho v "1\wi,l \nn het \ rvoerlang · 

de lijn, mo"clijk~· mid'h'ltn om d. t te \ •ru•c'rtler n eu 



\Crder o"er alle· 1!a"t 111 verbaud mel den ,'poorwcg 
belang kan inboezemen, 

liet rapport dezer Commis~ie gaat al~ Bijlnge C hieme
\'en~, waarnaar ik kort hcid halve meen te mogen verwijzen. 

15. De onbrikkeling cu exploitatie der kolenmijn op 
~pring' eu Gednld, wer1l voortgezet. 

Het .aantal tonnen dat de mijn produceerde wa al' vol"t: 

Jnuuari 1 Hl .............. 211 tonnen. 
Februari " ............. . 

)Ia: rt " ............. . 
April 
.lei 

Juni 

Juli 

" 
" 
" 
" 

....... , ..... . 
0 •••••••••• 0 •• 

•....•...... 0. 

.............. 
Augu:<tus " 
... eptember " 
October 

" 

••••••••••••• 0 

•• 0 •• 0 •••••••• 

..... 0. 0 ••••••• 

.l. rovember ,, 
0 .... ••• 0 ••••• 

December 
Januari 

februari 
.Maart 

April 
~lei 

" .............. 
1 92 ............. . 

)) •• 0 ••••••••••• 

)) •••••• 0 • 0 •• 0 •• 

,, ............. . 
,, ••••• 0 •••••• 

Pe e ploitalie 1ler mijn leverde in 

2721 
2Di3 
2!.139 

35Z5 
:331·1 

3ü15 
:j(i 2 

:3531 
:~fi07 

2SS1 
:W3:3 

:3211 

3lü5 
1122 

5025 
:>153 
het j;l:lf 

verlies op van f 3,!1 17.GO • 3tU. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1 !1 1 een 

)[en heeft hoop (loor het nemen van nieuwe maat

n•gel n dit jaar een voortleelig ·aldo te verkrijgen. 
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Voor een groot gctll'eltc ;:nl dit echter vnn den kolen
bw afhangen. 

liet V l'!'!<lag cl er poorweg- In at ~chappij "eeft een uit
gebreide be~chrijving der mijn en d:1nrbij behoorende 
werken. 

lü. De opbreng t van 1len Randtmm "· nl volgt: 
Januari 1 91 ...... •• 0 . 0 0 0 :31!13 ] .) 5 
Febru:tri 

" 
• 0 •••• 0 • 0 ••• 

" 
:I~ l :3;; 2 11 

;\fnmt ,, • 0 •• 0 •••• ... 
" 

:117 7 :) 

... \pril 
" •••• 0 •••••• 

" 
71üll li 4 

~lei ., 0 ••••• 0 • • •••• 

" 
t-:20 () 7 

JU lil 
" 

• 0. 0 •••• 0 •••• 

" 
ü~ 15 

.Juli 
" 

•• 0 ••••• • • 0 

" 
ûï5!J ti 10 

A.ugu tu 
" 

•••• 0 0 ••••••• .. !ljO ll ll 
'cpt mbcr " 0 ••• 0 •••••••• 

" 
ü29 1'' •) 7 

October 
" • 0 •••••• 0 •• 0. 

" 
ûGO:J :3 

~ 'ovember 
" ••••••• 0 .... 

" 
123 l!J :3 

D•cember 
" • 0 ••• 0 ••• 0 ••• 

" 
!l !.JG :?. 9 

Januari l 9Z •••••••• 0 ••• 0 

" 
f) û7 15 5 

l?cbrunri n • 0 0 •••••• 0 ••• 

" 
9:n9 0 2 

Iaart 
" 

• 0 •• 0. 0 0. 0 ••• 
)J ll 125 2 

~\.pril 
" • 0. 0. 0 •••• 0 •• 

" 
1125;3 2 7 

.!ei 
" 

•••• 0 •••••••• 

" 
12537 li 

De e ploitatie van tlcn tram11 e" en de mijn levertien te 

:r.nmen !.!l'rcken<l ten voordccli": ltlo op,., n.f :JO!.), Hl:}.:!:} 
f :2:>,7üti. 

Dit i~ f 7 I ,07:3.2:1 ;E h,l i;) meer d. n de oor d 
tmm- en mijHkapitaal \·er~chulditrde reut , welke ~om 
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m mindering komt van de 111 de Spoorweg-conce~sie 

gewnarb~rgde rente. 

1 i. Hoewel de opnemin"en voor t!e Barbertontnklijn • 

gethm zijn, werd er wegen gebrek nan gel1l nog geen 

uanvang o-pmaakt met den bouw. 

Bij de Regeering kwamen eenige aanvr:1gen in voor 

een afzonderlijke Conce ·~ie (met rente-garantie van tle11 

"·laat) voor die lijn. 

De overweging woog echter bij de Hcgcerin•• dnl de 

aft.or11blijke gxploitatie dier lak lijn '' ;w.r::chij nl ijk geen 

voonleelige rc~nltaten znl ople~·cren en dus de Hr"ecriug 

zool.111g zulh het "CVal mocht ~.ijn, ~leed de geg:mm

thwtle rente zou uweten h talen, tt•Nijl iJHliPn de taklijn, 

zooals nu in 1le Conce~~ic, met de lwoftllijll rerbonden 

hlrjft, er altijtl de kan: bc:tnnt dat hel verlic:; op 1le 

taklijn wordt weggenomen t!oor een winst op de hoofdlijn. 

Om n:m dit hez\\ <HU' tc~enwcl te komen wertl door 

dt>n Ilootiliiwenieur in nrerkg met de Ht'"l'eriug een 

coucept-coulr;ld opgesteld, dat aan de belanghebbende 

partijen werd metleg •cl eelt! maar waaromtrent nog "een 

• n(..;luitin" is verkregen. 

1 . 'l'er aanvulling van de t!a"leckenin"cn in TnlJil 

vorl" verslng mcdeged eltl , lnut ik tle volaeude t!ata 
volgen 

:! I "'lt. 1 'i!) I. Het con!rnct roor de met ·chwrken 

tl ·r Vaalrivierbrug werd den aannemer· O}l"e:t.egd 

en het werk 1loor de ~laat"cllappij zelf in hanclen 

genome u. 
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l Oct. I fll. Openincr an 1lcu Debgonb: 1i- po•JrWCO' 

tul de hnlte Hect{)~:!ipruit. 

uv. l !l l. De werken in de Kr.>kurlil poort komen 

gercc<l. 

I 0 Dcc 1 0 I. 'l'rchning drr 01 err<>nkorn~ten IIH't de 

Kaapkolonie. 

~ Dec. 1 fl I. Open in" van ,}en Och goab 1 1-Spo >r-

weg lot halte :\lul ·1. uc. 

Dcc. l fl l. Voltooiin" 1h•r bru~ !ll er <lt• Ka. privi,•r. 

I 0 Maart 1 !1;2. Open in~ \',111 den Dd:'~:?l; h h pour

W!'" tot Kaapm ui.lcn. 

!l \pril 1 9:!. emiract gr:;lol! n vc<>r bouw wuning•n 

lang· clc lijn Prctori.- \a 1lririt•r. 

,\pril lS!l·!. Op•·Hing \'au t! n 0 l. g< ha.'li poor

weg tot Kmkodilp ort. 

.\pril l fl:!.. Ü1Hlcrbouw VMlrÏ\Ïcrbrug komt gt•r •!. 

·l:! \pril l '"iÜ:!. Contr.ld "t'8lotcn vo >r de n. rdc- en 

met:elwerkcn vnn den .poon1e•• El nl font ·iu

.Joh. nnesburg. 

1 :i ~lei I~ !12. Anukomst ijzcm •rk Vu:Jirivicrbrug t• 

Port g]i.-. bcth. 

:.!!"l ~lei l !l;!.. De c'de lncomoticf rij1lt nvrr tic hulp

brug over de V. lrivier. 

l :} .T uni 1 U:!. Contrnct g ,Jotcn voor erken op het 

t•mplacement Pr~torin. 

] ;, .Tuni 1 !l2. ltlem voor .t. tion~g houw cn;r.. te 

Elmhl~fnn I ei n. 

:!0 Juni 1 !l:.!. Opening v. 11 den I 1 go b:.1. i- poun\'eg 
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tot Nel pruit, in tegenwoordig hei'! van een 
Regeerings-Commi sie. 

·>!) .Juni lb!l2. De aanvoer vnn rail i voldoende om 

met het spoorleggen te Vereeniging te be
gmnen. 

lD. .._ u de Republiek reed, door een 'poorweglijn 

met het Buitenland verbonden is en weldra nog een 
mulere verbinding tot tanrl znl komen, zou het ovet·
wegin<7 verdienen om met het oog op <Ie exploitatie der 

lijnen een poorwegraa(l te benoemen nit private pet"onen, 
die vooral bij bet vervoer belang hcbb<•n, welke per·ouen 
OIHier voorûttcr~chap van den Hegeeriugs-( 'mnmissari 

geregeld zouJeu kunnen ra:tuple"Cll en in overleg treden 
met <le Exploitatie-ambtenaren van tle .'poorweg-Maat

st:happij over de bebn<7en der Bxploitatie en het vervoer 

en Je miJdelen, die te bevorderen en te verbeteren. 
lk Z;tl gaarne mijne denkbeelden ua.'\romtrent nader 

uiteenzetten. 

20, 'l'en lotte neem ik de vrijheid aan te bevelen 
Jat de Re17eering den Ed .• \.chtb. Eer~ten VolksraHd 
rerwekc voor de behanuelin" nm uit \.er la"' en dat 

der 'puorweg-Mnat><t:happij, eer:;t eene Commi«·ie uiL 

zijn mi,hleu te benoemen ten einde <laaromtreut <lic 
~-erdere iulichting,•n te verkrijgl'll of dat onderzoek te 
doen, dat door haar wen,-dlelijk zal wur<len ac.'lcht en 
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dan hare bevindingen uan den l~u .\chtb. "Eer,ten Volk,

rn:ul me1le te deelen. 

Ik heb de er te zijn, 

lk W. J. LEl D 

ll.egeerings-Commi, sar is !Jij lid Plrr11l cl U/; JJ, '111111 

van de Ned. Z. 11. ·. Jfattl ·ch"J'Jiij in de 
Z. A. Republiek 

Bijlage C. 

Den WdErle!Gestrenr;en Heer taal· ecreftu·i 
Prclorirr. 

ll'elEri.Geslr. Ilcc•r. 

Ter vohloenin" van uw telegr; m v:m 1 i Juni l U:! 

zijn wij op den l !l Juni l !12 nn.'lr Krokodilpoort vcr

trokken en ovcJePnkum~tig 1le l. ·1k, on~ opgelegd in 

voornwld teleamm, hebben \\ij t!c l'er U het vol a ntle 
te r;lpporteeren: 

DE Ol'L. 'J~G V A:S Ui':. !'OOR\\ EG \AR LbPll IT 

OP Dl'< 20 'TB: J :SI l !12. 

De • etlerlnnd~che Zuid-Afrika.'\U.'chr ~l orweg·-'1. at

.chappiJ he ft de trein Yoor nllcn, (he begcerig wnren 
het fel'st me(le te maken, bc-chikb;1 r gesteld. ~ lle 
pogingen werden door hn.'lr n. naewend tien 20 ·ten .Juni 

1 !l~ voor e n ieder a;mg nMm te mnkcn. 
Precic~ om 11 uur in den voormidJ·w Ycrt rok de 
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feesttrein vnu Krokodilpoort na~1r Nel!'pruit, nlwanr 
WIJ nn een uur riJtlens veilig nnnkwnmen liet wns on. 
een innig genoegen om wik rrn groot. aantal mn onze 

vreboeren Ir ~ clspruit te mogen ontmo ten. Hunne 
belangstelling in tlrze znak werd door on~ mrt blijdschap 
begroet . 

... ~~ Je formeele opening betbn kte de het'r Steinmrtz, 
Ingenienr der ~l:l:ltschappi,i, de fee. tvirremlen voor hunne 
tegeuwoonligheid l'U belangstelling in de opemng vnn 
tien poorweg lot ann ~ T elspruit. 

IIrt eer::tr ~e<lerlte van <lc conce. ~ie 1~ du. door de 

~[a;Jt~ ·hnppij binurn a 11 liC'Jl'l:lltlrn tij<l voltooit!' zijnde 
CI'U . P'lOI'\1 r~ \ nn ' Illî kilomrters (i~ mijlen) op hel 

~ro1uhrehic I \'llll dr Republiek. 

llf! .POORB\\.·. 

Wij ZIJ U dn<lrlijk op <len 1 1 d n Juni l flZ bij onze 

:l.'lnkoru"t te K roko<hlp•Jort met <le insp ctie begonnen. 
rn ,Je eer~ te plaatsen wen se hen wij op te merken' 

<lat ecu gedeelte der poorbnnn nabij 1 T ehpruit pas 

gelegd wn... v61!r de opening; •n dimten"cvolge het 

leggen der rnib op dat gele lt toen nog niet gehel'l 
en nl nfO'ewerkt, doch de tr ·in gin()' er goed over, zöntlrr 

eemg gevaar. De oorzat k, wnnrom dit werk niet meet· 

nf17ewerkt wa n)6r de opening, wn", dnt er een opont

houd w." gcw 4 met het ven·oer van het betwodi17dc 
nuJ.tcriMl op den Portutt •' b n ~P orwt'O', Dit opont

hontl, wn:mlnor het goedere'lvervoer gedure111lc e<·mg<· 
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<Llgen werJ gestremd. wrrd ,·emorzna kt door de pt rm. -

nentc V<'randrringen en verhrtcringen rumg•brncht op 

cle Port u ace chc lijn. Dei\t' om oor!.Ît'lll' >lt remming was ni,•t 

vooraf bekend, en beperktr zich tot hrt goe.lerclln'l'\ ,,t•r. 

a de opc11ing van <len ·poorwcg naar • 'el~prnit 

werd een pecinle trein voor on,; bc.chikha;lr gcst ],1 
voor de in>~pectie. Wij hebben toen zonder ,·erzmm 

langzaam on werk voort!!ezeL, en met na u\\ keurige 
~ . ~ 

belana~telling alle bruggen, dniker", ·poorb. :m l'll'l.. 

onderzocht. Over het tcchni. eh gedeelte nm het werk 

kunnen wij geen vollt••lig rapport uilbr<'n!!l'll, or.ulat 

wij op .bt "'ebictl ui<·t rnrl i\ 'kcrlwi,l kunnen prckrn, 

doch zooverre onze kenni-< si rl'kt i tlc lijn gor.cl Pil 

deugt! lijk "l'bOU\T<I. De bl'll!.!!!•'ll, dniker , Joorlaten 

enz. :r.ijn met ~oC'd<' lt.ndt• w•ncn in e ment g••holl\nl. 

Ilet met rlwcrk is zeer st{'vig en net. ll ijzeren bruggl'n 

:t.ijn van sterke con~t rnet ie en go I ge,,· rkt. De T<lil"' 

en •lwnr~ler10'crs (.l<'q)('r,), zo<•wel nl · nl hel :mdPrt' 

mnt<•r•anl, «chijnt on~ zct·r goe I te zijn. \\ïj wl'n ·chcn 

hier op te lll<'rkcn d. t de !!ro,,t t • helling ·n l op :ill 

:r.ijn, tlat deze hellin~ in tie uochtrn. waar .Je teg 11-

:tund ran <len trein groutrr is, (ccds ovcrcenkom~ti!! 

verminderd i.... ne lnng~te helling is 1/_ kilometer 

(3 mijlen). 

De scherp te bochten zijn ,·au ·WO meter {:l~O yard') 

tra, 1; hien:m zijn er :1 ·ht-. elf in tle Krokodilpoort. 

Op ander· gellc lten zijn de bochten :300 meter (;~:)0 

ynrd ) en merr, aan\\ ijziuacu long" .lr b:wn gt'\ en tle 

hrllingen rn bochten nnn. 
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Deze lijn kan rlu in nelheitl en in Je ko~tcn nm het 

vervoer goed concurreeren met eenig anderen spoorwe~ 
in Zuid-Afrika. 

De "'rooie werken, zooals in"'rJvingen, ophoogingen, 

bruggen, duiker , doorlntrn enz. door een zeer bercr

acbtige" treek, alwaar men vroeger nnuwclijks tr;ms

portvervoer kou verkrijgen, wegen, orwezondheid roor 

menscb en <hrr in aanmerking nemende, is de lijn toch 

in betrekkelijk korten tijd gebouwd, en moet zonder 

twijfel volgens on oordeel zeer kostbaar zijn gewe ~t. 

'fu~~chen Re~~ano Gnrcia en • T elsprnit komen, bebnl ve 

de groote bruggen over I< omaiie- en K.-u>privier, nog 
voor: 

f) brnggcn van :W meter. 

·1 JJ 15 
" In ., " 

10 
" 

:H 
" " 

5 
" 

Er ZIJn vrr~rheidene brug"'en waar meer dan 1 ZOO 

kubieke meter (1.) 0 kubieke yards) metselwerk mm 

voorkomt. 

liet was on voorwanr een inni"' genot om over de 

werken te g:t:m, en rooral het moeie1ijke gc<leclte, nlom 

bekend als Krokodilpoort, te bezichtig n. Wij hebhen 

hier een prachtige .poorb:-~nu <loor een groot<•che natuur. 

'J'e J" omatiepoort hebben wij deze ge]e"'Cnhcitl gebruikt 

om het grensbakrn tusschen tle Zui<l-Afrib, n chc He

publiek en het Portugee~che "'ronll"'chied nabij Re:..,ano

G. rcia, zijnde het Portuge che gren~. t:ltion, te be

zichtigen. 
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Ann den kant nm tle Zuitl-Afriknnusche Republiek 
staat op het baken "cgrave r l nl-. op~chrift: 

G ,. e n s b a /; e n 
lusschrn 

rlr Zuid-A frillaonsche llt'JI!Iblicl· 
en de 

Pro1•inci • Mo:m,l&Ïtflle. 
en .~111 den kant v, u he PortU"CC eh grotulvcbted 

tnnt al. op.chrift: 
F r o 11 t e i ,. 11 

Entre 0. 
Dislricto de 1-olll'enç.o Jla;o'J"e.~ 

E. ,1. 

Rep11bliw "ud-J1fricana. 

'\\ EBKE •. TL LO RE. ·ço M RQ.U • 

'l'e Lourenço .1. rques bevonden wij, dat de poor
wegwcrkcn be.tnnn uit een grond tnk, groot 1 . !lU 

vierkante meter (25200 vierkant yards). voorzi<>n nn 
, p\lrcn, mugazijnen en werkpln, t , • l mede ecnige wo
ningt•n voor werkper.oneel. 

Dit terrein, dat teg n cene v ·te j rr nt vnn dr 
·tad Lourenço ~Inrqu ... i m gebruik genomen, j.,. op

gehoogd tot op het • poon\ egpcil, en dient ter opber(J'ing 
van de voor den bou\\ benoodigde mat ·nalen, voor het 
in clk:mder zcttrn \' n brugg n. locomoti ren en wncrrn . 

E\· neen hee1t de 1 ~r.derlrml- h Zuid-Afrik nu eh 

2 
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poorweg :MnaLchnppij aldaar de VTIJe be~chikling over 

+ ;;on meter (.>50 ,r:mL) strand en het tlnarvoor gcle"en 

water. Ilierv:m is gebruik gemankt om een I 00 meter 

(41·0 prd) lan"'c pier h• blmwen, getleeltclijk vnn 

grond, getleeltt·lijk van steen 1 Pn de laat«tc :Hl meter 

van ijzer. ne diepte van het water aan het einde der 

pier i, 5.10 meter (l ft.), terwijl de pier breed gl·noeg 

i om op de v1er riJen poreu met treinen te rijden 

Het tloel 'nn deze p!Cr, wanrop stoomkrnnen zijn 

gepla.nt~t, i om de goederen, die uit tlc ~chepen aclust 

worden, gemakkelijk up de !~poorwagens te brengen. 

'l'ot nu toe wenl dt>zc pier uitslmtellll "ebrnikt om 

geelleren, \'oor den aanleg \':lll den Spoorwe" benomli"'d 1 

te lo. en, maar zal nu eer-tdaag met toc,·temming van 

d~ Portugee~elw HP"t'Pring alle ~netlercn da;lr g•lo~t 

kunnen wonh:tJ. Op h<'t op~l:l"Ü'rrt'Ïn znl rl'llt' ruinw 

lood.- wurde11 "'Cbomnl. In tleze lood' zullen ·ll~tlnn tlt> 

aan bcln:<ting onderworpen g,1ederen, zoowel door de 

Portugt'r:<clte, al" dr.or bel:l'!ing;~mbteunrcn dt•r r,uitl

A frikaan. chc H qm hl iek, wordt>n nagt>zit•n <'!I de mee"! 

mogelijken :-<poed naar dt• Republiek "tml<'n op!!t'Yoerd. 

liet vervorr \ :m koop~man. "llt~l \ an ~cheep~boonl nanr 

Nel~prnit zal nl" lnu in t11 ·c : drie ongen kunnen plaats 

hebben en het nazien en opladen "Phcel ontlcr dak 
ge"chieJen. 

Wij hebben het genoegen "eh. tl, 'au de ont 11 erp

pla.nueu kenni. te nemen, die on~ in alle opzidllen 

practi:ch toeschijuCJt en "eschikt om ,·eel go<·tl goetlkoop 
te ,·erwerkcn. 
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[Jet voornemen is, om een deel van tle tP. bonwen 
loods als Entrept,t te verhur ·n. 

De maximum tarieven voor het gebruik maken v u 

t!Pze iuriehtiugen wllen rum de voedkeuring van d · 

Por ugce ·che Regtering onderworpen zijn. nc ko--ten 

Ie Louren<,o :\larcpte. zullen 1>Ccin:tl voor Zl\are lil chine
rii:n ('11 voor de vcrt.clllling vnn ruw(' g-oedcrert door 

deze i nrit·h I i ngl'n Z<' •r vrrmi ndcren. 

Een tlrijventl hok, die t aalf ton kan liclltcn, j._ 

a:mwe;r,ig om de z1~nar:tc . tukken uit de . chepen op de 

poorwngen" te breiJ"t•u. 

GEBOUWE.". 

Op bet tban~ in E. ploibtie genomen gedeelte nm 

de lijn van Re::,:;auo G. rein tot • • cl:pruit zijn Mnwezig: 

dation. : 3. Res";mo Ga rein, Komatiepoort en Krokodil
poort. 

Halten: 1. Ilector. pruit, jfnlclane, Kaapmuiden en 
Telspruit. 

OoedcrenloOlLen : 1. l" omatiepoort , llcctor prnit, K ro

kodilpoort, N"elspruit. 
Ploegbna. woningen: 21. 

ROLLt •• ·o o\11 ltl\ 1 .. 

Het vol.r •tule rnllcntl mnl~·rinal is h " hikln'lr \oor 

het vcrvoer van per:mwn, go I reu n H'e 

Locomotit·vcn 21 stuk~. 
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Rijtuigen, Je kla~se 5 .tuh 

" 
Ze ,, ;) 

" 
Kleurlingrn •) 

" " 
Gesloten G oetl{'ren wngeus 10 

" 
Open 

" 
2ll0 ., 

DIE." T OP DE J,IJ •. OVER PORTCGEbCHE LIJ. · . 

Omtrent het vervoer op de Portugee.-che lijn, is hrt 

volgcnue te berichten, hetgeen wij uit besprekingen met 

het publiek kouden opmaken . 
• \f en toe, en voorn! vóór dat voldoende mnteriaal 

van de . etlrrhncbche Zuicl-.\frikn:m~ehe 'poorwrg-\lnat-

ehn.ppij wa~ anngevoerd, \r:t. er gebrek aan rollend 

matcriani, zoowel nnn \\Hgt·n~ al. rum loeomotieven. In 
het !!rl1rek n.nn rollctul m, terianl j,. vooJ7.Îcn cloor het 

materinnl van cle ~ Tetlc•rlan<Lche Znill-Afrik. anqchc ~ponr

wrg faat. chnppij ercnec•n te helatlen en nrscheidene 

nit·nwe locomotieven zijn in cl en laat~ten t ijt! nangekocht. 

nt• . -ederlnntlschc Znit!- .\frik:t:l n ·che ~ poorwrg -M aut
·chappij heeft hrt rl'cht verkrr!!Cll om, intlirn cle Por

tngee~chr spoor nicf in 't11at zon zijn hel nomlige 

materin:1l voor den bouw vnn <lrn poorweg benoOlligd, 

op te voeren, tlagelijk" twee yan bare treinen te laten 

loop<>n, zoodat het te nrwachten is, dnt de Portngceschc 

. poonreg nog lang in ~t: t zal zijn aBc-. wat noodzakelijk 

zal zijn op te voert'n, Zt.] bc-:chikt toch op dit oogenblik 

over ct>n twaalltal lucomotJe\·cn en een l50tal goederen

wagen . Groot ong<'ricr worclt omlervomlrn door h<'t 
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vrr chil in landstaal, munten en gewichten. In het 

eerste lr:tehlt!ll tie Porturre 1. n lr" lll"l'l te komen tloor 

tic aanstt'lling v:m ht~: rnbten, dit• ook nntlrre talen "prckcu 

tl:tn hel Portugce~ch en tegen het hczwnnr vau ver-.chil 
in munten en ge\1·ich ten i~ tf'crrntoet gekomen tloor t!' 

op~tellen vnn Yer:chi1lent\c herleiding--t fels. 

IIOEn:~,I.tn.Ill V\.- \ f,R\"01-:R I,\. "G' DE J.IJ~. 

rit tlt• "Cgcven:;, ons ll:lhlCil de • [l lOfWC'g ~fa {-.chappij 

\ersrhaft) bliJkt tlal op I .Juli 1 H I, in gebruik \\r.rtl 

genomen de lijn tot stJifion 1\om.liÎq)( ort (K.~I 1), op 

1 Oetoher tot halte llcctor-<prnit (" ~I. ;H), op :!~ I lt
c•ntllt'r lot halte ~JalelnrH' (K .• I. :>1), up 10 fanrt 

l~!l:! tot hallt> Va:tpmuidcn (K.~I. i 1), op l .\pril tot 

-<!.ttion KrokotlilpoorL (K.M. n:3) Cll op zo Juni tol 

h.lte • \•!spruit (K.~l. llli). 

Bijct.t;l!ltle bijbgeu ·-reven :'1:: ll ae mant \':111 V •rvo~r J 

de kosten van E ploitati ·, :1lsmetle d' upbrcngslcu. 

Wel is '' m' is in dil la 11 ·te dj fer" bc_,jrepcn d • \r cht 

V:'lll tie materialen voor den a:1nle"' vnn den -<poorwc<r 

benootligll, mnar tlit bctlr:w dnan au afgetrokken, blijkt. 

tint de opbrengsten v:m het publiek vervoer outvangen. 

re tl in de maand ~J ei tl Exploitntie-ko~icu tennl'k'l ... tenbij 

dekken, en dit in llc UHI.'llll .1 uni geheel en nl zullen doen. 

In nnnmerking grncnnen, dat • r:s -edert d' opcniug 

nn lwt ·tat ion I\ rokodilpoorL h •t ger gelde g•Jetll•rt•n 
en pcr-<ont•nvcrnwr n, ·1r de ,Ji · rid<'n B: rbertou, Lijcleu

bnrg ~:nz., i knnHt'n llt'ginnen, \ crn1 "Hen "ij ticzen 
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stand van zaken alleszins gunstig te kunnen noemen. 

Van de vroeger geopemle stations bencelen Krokouil

poort waren toch geen verkeerswegen naar de honger 

gelegen districten bruikbaar ten gevolge van de onge

zondheid van de streek, speciaal voor het vee. 

Eene groote verbetering op de Portugeesche lijn i 

zeer zichLbaar, zoowel in beheer .als in opbrengst en in 

uitgaven. De opbrengst van Mei 1892, was ;E 500 

meer clan die van )Iei l89I, terwijl de uitgaven ;E I200 

minder waren. In de maanden Maart, April en l\fei 

waren dan ook de verliezen van vroeger verdwenen, en 

een vrij aanzienlijke winst op de Exploitatie verkregen. 

Ook is de weg veel verbeterd. Bij lucomatic werden 

de t~lechtste bochten rechter gemaakt en is men met de 

amlere bezig. De bovenbouw van meest alle bruggen 

werden vernieuwd en veel wr.rd in het laatste jaar ook 

aan den weg verbeterd. amenwerking Lus-ellen het 

Portugeesche bestuur en dat der Nederlaudsche Zuid

~Hrikuansuhe Spoorweg )laatschappij is overal zichtbaar. 

Doorloopende wagens en rijtuigen, doorgaande bevrach

tingen en billetten van I Juli I 92 af, enz., enz. 

MOGELIJKE MIDDELEli OM llET VELtVOER TE VERllELRDEREN. 

Ter voldoening van het verdere gedeelte van onze 

op lracht, namelijk de mogelijke middelen aan te geven 

om het vervoer te vermeerderen, vonden wij allereer t 

dat daartoe veel tijd noodig was, want in de eerste 

plaats moesten wij onderzoeken hoe de dienst op de lijn 
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der :\faatschnppij en op de Portugee,;ehe lijn W<ls; en 

in de tweede plaats of er door den dienst moeielijk
heden in den weg stonden, waardoor de uitbreiding 
van het vervoer verhinderd wordt. 

Teneinde zich toe te ru~ten met de V<'reischte infor
matie, hebben wij onszeiven bij de nmbtennren der ?\[uat

sch<tppij, Portugeesche nuthoriteiten, handelaars en 
expeditiaagenten vervoeg<!. 

Hij het bespreken der za;lk met de hnndela:us omtrent 
de mogelijke middelen waardoor het vervoer vergemak

kelijkt en vermeerderd kon worden, wenleu door hen de 
volgende punten onder onze aandacht gebr<lcht : 

le. Dat het verkeer zeer moeielijk was door eerst 

rekening te moeten houden met het vervoer op 
de Portugeesche lijn, en daarna op die der 
X ederlandsche Zuid-Afrikaanse he poorweg-)[nat
schappij , waardoor onkosten en oponthoud Yer
oorz<lakt worden: 

2e. Dat het een groot ongerief w<1s om de beta
lingen voor het vervoer van goederen , be~temd 
voor de Zuid-A.frikaausche Republiek en omge
keerd voor Lourenço )[urques Mn twee verschil

lende partijen te moeten doen. 
:3e. Dat het verschil vnu gewicht, hetwelk voor 

goederen door het Portugee·che grondgebied 

vervoerd per kilogram berekend wordt, en door 
het grondgebied der Zuid-Afrikxmsche Hepu
blick per ponden . aanleiding geeft tot verwar
ring, onkosten en Ollilangenanmhedcn. 
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te. Dat er geen dirrele 1r.legrnfi:ehc vcrhinrling 

be::-b ril lu\)·chen de gcheelc Znirl-A.frika:1n chc 

Republiek en IJourcnc;-o ~l.nques, en dnt drzr· 
di~u t lang;; de lijn vct•l te wcnschen ov<'rl:wt. 
Telegrammen worrlen rlik.wijl in verminkten 
tr1 tand ontvangen. 

5e. Dat het "O •deren tarief over het algemeen te 
hoog w. s. 

lie. Dat de Wl'gen vu u d • \·cr:chillendt• tatious 

lang· <le lijn nn.n· Barbcrton, Lijdenburg en 

andere plaatsen on rijdbaar wuren, waardoor het 
n·rkcer belemmer<l wortlt. 

ie. ;\[inder voonleeligc heh:mrlcling met hetrekking 
tot inkomende rechten in rlc Hepuhliek tl. n 

lang ntldere wegen. E ·pcrlitie-agenlen namelijk 
kla!! n, dat "'Oetleren lang· andere wegen inge
voerd, eer~l bij nrmkom!'t tC'r be.~temmin" 

wor<len nagezien en de rechten hel:t.'lhl . tenzij 
dt•zdve in l~ntrcpt,t worden gcpl. ·1t~t Dit kan 

dull!' tic 'poorweg-~fnnbchappij niet goerl worden 

gcrlann, aangezien hare wcrkkrin"' zich niet 
verder <lau rlen • poorweg nit,.trckt. Hieruit 

olgt voor de invoerder lang den 1morwcg 
v •rlic van r nte . Pil ht't ~ ' ·u, rl t in ko1ucnrle 
rechter b t. lrl 1\orJen vnn ~oeder •n, ,tie op 

het pad hrckcn of b ·chmli"ll wrmlcn . 
.1. ra d z punh•n, nl 111 •de c ·ni"C nnlcr mei de •·r

tegenwoordi"e · rlcr I· cdcrl. ndschc Zuid- \frik: ·msclw 
'poorweg- faatschappij· en ril' Portn(J'ee chl' autoriteiten 



belproken te hebbeD 1 YOnden wij alreeds in de 
mefJita genllM de gnenllchte ......... ~t nrbete
riag .getrofen zijn en ia de aadeft beawaJeb ook sooftl81 
mogelijk te pmoet 111 wordea gek 

De raak bekeleude de bebling ftll de nacht 
d Yoor de Zaid·Afribulclae bliek· 
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Wat het hooge tarief betreft 1s dienende, dat de 
}Iaa.tschappij alreeds het tarief op lantlbouwproducteu 
Z5 percent heeft verminderd, en daL uitbreiding is 
gegeven aan het ruw goederentarief, zoodnt de navol
gende goeueren gerekend zullen worden ruwe goedereu 
te zijn, en dus voor ongeveer de helft vnn het normnul 
goederentarief zullen worden vervoerd : 

A~~ ~mwt 

Aarden pijpen 
Aarden bloempotten 
.\.sch 
.\.sphalt 
Beendereu 
Boomschors 
Grint 
Houtskool 
Lompen 
Puin 

teenkolen 
Tuf teen 
Zand 

Cokes 
Dakleien 
Dakpatmen 
Bmhn1lnge 
Gips (ongemalen) 
Hoorns 
Krijt. 
..\le t 
in tel' 
troo 

Yodden 

Brandhout 

Hout, lll tammen, niet lnnger dan 19 v. 
Hout, lil balken onbewerkt, 

" )) )) 

Hout, in deelen onbewerkt, )) " " 
IIout, in plankeu onbewerkt, 

" " " Ilout, in latten onbewerkt, 
" " 

Ertsen vau minder dan :E ~5, wa~mlc per ton . 
Iluiden (geJroogJ.e of gezouten). 
Kalk (gebrand en geblu cht). 

" 
" ,, 

" 
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Kalk 'teen (ongebrand, gchran<l en ongehlu~cht}. 

Steen (gebakken en nuluurlijk, maar ongrpolij. t). 
!her (stnf, 11iet Lmger dan 19 voet en ruw en on-

bewerkt gegoten ijzer), dus niet machinetlcelen, al· 
fundaties~ vliegwielen enz. 

Met het oog op het voomfgaanJe onJerzóek en m1 

rijpe overweging omtrent de mogelijke miJdelen om 
het vervoer te vermeerderen, weu~chen wij het navol
geu{le aan te bevelen : 

le. Dat er omnidtlllijk eeue telegrnlhche Yerbin
ding tlnargl·steld zal worden tus:-ehen 4 'el spruit 
~n Knnpsche Hoop, ~ijudc een afstand van onge
veer 1:2 à 1 L mijlen. 

" ij behoeven er niet op te wijzen, clnt de 
ontwikkeling van den handel tusscheu de Zuid
\frikaansehc Republiek en Lourenço 1Iarq ue~ 
zonder deze verbinding veel belemmerd worJt 
en oponthoud in het vcrkeer veroorzaakt. 

2c. Dat het absoluut nood~akelijk i', zonder ver
der verzuim de navolgende wegen behoorlijk in 
orde te brengen ln) Je Barbertou-KrokoJilpoort
weg, die in de onmiddellijke nabijheid van de 
rijke heb~t. en andere mijnen voorbij ga:lt, 
(b) de N elspruit-Lijdenburgweg, die de ge
wensehtc handclsverbinteni' tu:<schen dit crroote 

llis!ricl Lijdenburg en Lourent;o :llarque zal 
bevonlereu, (c) de .. .r el:pruil-Elamh,-pruil WC" 

die zich mm ·lui! mcL den Barbcrtun-Pr •!oria

weg. Deze weg mankt een <lirecte verbiuteni · 
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met het einustation uer lijn en het hoogc vcl(l. 

U ct vcrmeerderen van het verv01'r hangt voor

namelijk v:m deze w 'gen af. 

3e. Dat de nog beschikbare Uouverncmcnt8gronden 

in de Kaap\·a.llei, en die gelegen tusscheu de 

Krokotlil- en Sahie-rivieren, onder billijke pacht 

aan onze boeren, woonachtig op het hooge velJ, 

als winterveld voor veeweide eu ,·ecteelt worden 

uitgegeven. 

\Yij hebben met C<'mge onzer boereu omtrent 

heL vel'\'ocr \'<lll wol ovet· de lijn 11<1<11' Loureuço 

)larques gcsproken en lot ons gcuo('g<'n ver

uamen wij, dat zij gnarnc hunne ~chupcu in 

den winter r.nllen willen ~ehereu, aangezien de 

·poorweg-communicalie met Lomcnço ?I hrq u es 

de moeilijkheden, welke vroeger bestonden, nit 

den weg heeft <TeruinHl. Echter werd het be

zwaar door hen geoppenl, dat zij geen gronden 

hadden wa:uop ZIJ met zekerheid gebouwen 

komlen oprichten, als bergplaats voor de wol, 

daarom dringen wij er op <lan, dat r.ij hierin te 

gemoet "'uilen worden gekomen, woal boven 
:.un 1le harlll i, gegeven. 

'l'e LouretH·o :\r arqnc.' hebben wij met cclllge 

der handelaars omtrent het opkoopeu van wol 

o-esproken, die ou· de verzekering g:t\'Cll, rial 

de ge.wenschte ~tappen wllen gedaan worden 

Wij zij u overtuigd, dat het vervoer van 11 ol 

veel 11erk aau de lijn vcrsch<llfen zal, vooral 
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wnnneer de trekhocren vnn Ermelo, Cnrolinn, 

t:mdertou, Bethnl, :\1 illdelburg en :n1dere plaat

. en des winter in het boschveld hunne schnpen 

zouden scheren, en <lnu in plnnt~ vnn hun wol 

na:u N ntal, nanr Lourenço ~larqnes zr.nclen. 

Wij wenschen du~ hier ook aan de hand 

te geven , dat het tarief voor \ervoer nn wol . 

levende have en andere opbrengsten cler Znid
Afriknansche Republiek zoo b1g mogelijk ge

steld wörden, ten einde den handel te vcrzekeren 

en ter nnnmoediging der boeren. 

4e. D<lt het tarief voor het vervoer ,·an kalt't>r~ J 

dit> bontJerelen heen en tcruO' ntl:u de goud-
~ . 

veltlen gaan, zoo laag mogelijk gem:w kt worc1c. 

Wij zijn verulijcl, van cle11 hef van )foun•ment 

en 'l'rnetie vt>rnomru te hcbbrn, <int het alreecl" 

met de helft verminderd i:- geworden_ De k, ffer. 

moeten eerst. er n:m aewentl gemaakt worden, 

om met den trein te gaan, en dan knu het tarit>f 

later wat hooger gesteltl worden. Blijft het 

tarief hoog, dnn gn.'ln zij liever it> voet tlnn per 

trein. 

5e. D.1t de invordering der inkomende rechten op 

nlle plnut en zomwl mogelijk eenvoudig ge

schiede, en pogingen worden n:mgc,Ycutl 1 om 

ook u invoerder. m er r omatiepoort clezelftlt> 

\·oonleelen te verschatl'en. nl8 de invoerders lnug~ 

de nndere wegen ge11iet •n. 

liet i~ van groot belang voor .tic Zuid- \frika:1nschc 
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komsten tegenwoordig) wanrdoor mj gelegenheia hntl<len 
bij Je behnnrleling der verschillende versingen clc nog 

noodige inlichtingen te verkrijgen, en wij meencn nnn 
onze opclr;lcht te voldoen, intlien wij, Uwe bijwndcre 

nandncht vestigende op de meer bel:mgrijke punten vn11 
die ver lngen, U tr.vens deelgrnoot mnl<eu vnn clr ver
. chillem1e inlichtingen, tlie wij cl::wrbij vnn gerr,el<le 
heeren ingewonnen hebben. 

;? . Ter betere beoortlee I ing vnn de verschillende 
mpporten, nchtten wij ons eveneens gerechtigd bij <lrze 
gelegeuhrid, overnl wanr llit te pas kwam, van de ver

tegenwoordigers der Mantschappij ophelderiuO' te vmgen 
omtrent zoo velerlei geruchten, welke met betrekking 

tot hare handelingen en werhrwmheuen bij het publiek 
in omloop zijn , rn meencn wij dat het, ook tegenover 

de )b:ltsehappij , pliehtmatig is aan cle verkregen infor

matiën hierin publiciteit te geven. 

:3. A ldns onzen arbeid aanvangende met het V erslag 
van den }{egeerings-Oommissaris, behandelden wij allcr
eer't het in art. 1 chnvan bedoelde V eJslag der K cd. 
Z. A. Spoorweg-~laatschappij over 1 Dl. 

·l. Bij de te nl i ue;1 van de inleiding tot dat Versl:1g 

namen W1J not.1 Yan eene opmerking van den Iloof\1-

lngenieur, dat zijue a lelnar weergegeven meening door 
hem aldus een tweetal j:nen geleden wns uitgctlrukt, 
bij wijze van argument ter gent, t:::telling zijner Directie, 

mnnr ging hij dnarbij van oe YCrontlcrstelling uit dat 
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hij mmmer met finantiëele moeilijkheden zoude _te 
kampen hebben) en het werk das van die zijde geenerlei 
vertraging zou ondervinuen. 

En hoewel er nu feitelijk door geldgebrek een geheel 
jaar verloren is) hoopt de lloofd-Ingenieur toch nog dat 
Je Gosterlijn over een jaar tot aan den Godwan ge
vorderd) en op het einde van l 91 geheel voltooid zal 
ZlJil) altijtl indien er nu geene fmnntiëele moeilijkheden 
meer tusschenbeide komen. 

5. liet zal te kostbaar zijn om bij de voltooiing van 
Je Zuiderlijn ook van uit Pretoria aan Je Gosterlijn te 
gaan werken. ~Ien berekent bijv. dat dan alleen een 
mijl spoor reed.s ~ 105;) aan spoorvracht :wu koten) en 
de aanleg op minsten ~ 600 pe'r mijl meer zou te 
staan komen. 

ö. Bij het hoofd n Aanleg)) vernamen wij dat thans 
nog sleehts één sectie-ingenieur bij de afdeeling Aanleg 
werkzaam is) die bovendien met ingang van l September 
a. s. dnaman zal worJen onttrokken) en verder dat er 

nu nog maar één Doktor bij d.ie afdeeling geëmployeerd 
1s. Bij d.en stilstand van het werk was er seuert den 
aanvang dezes jaars bovendien ook een groot deel van 
het andere personeel onblngeu. 

Dit strekke tot bewijs dat in dit opzicht bezuiniging 
door de maatschappij betracht werd. 

aar aanleiding va11 een on, ter oore gekomen 

gerucht nis zou aan een ingenieur) die zijn out lng 

8 

• 
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bekomen had, nog lang daarna salaris ZlJn uitbetaald 

geworden, werd ons verzekerd dat zulks onwaar is, en 

dat de betrokken ambtenaar zelfs een deel der kosten 

va:a de reis naar Afrika had moeten terugstorten. 

7. Met betrekking tot den lossteiger en de werken 

der Maatschappij te J,ourenço Marques 1 wuurvan onder 

"Hoofdspoorweg'' sprake is, werd ons door de Regee

ring verduidelijkt dat o. a. ten behoeve van de berging 

van spoorweg-materiaal in wijlen President Burgers' tijd 

gelost, de Republiek aldaar twee stukken grond in 

erfpacht had genomen; het eene, gelegen in de stad, 

ter grootte van ongeveer een onzer erven, het andere 

a..1.n de baai, en hetwelk een grootte heeft van omtrent 

42 erven. 

De erfpacht _.kan voor een eigendomsrecht verwisseld 

worden en zouden de daaraan verbonden kosten onge

veer ~- 750 bedragen. 

De Spoorweg-11:aatschappij nu, heeft die gronden van 

de Regeering in bruikleen ontvangen, op voorwaarde 

dat zij alle da:uop betrekking hebbende verplichtingen 

van de Regeering overnam , zooals o. a. Je betaling van 

de erfpacht en het ophoogen van het terrein a..<tn Je 

Baai. Hoewel dus de 1hatschappiJ feitelijk die gronden 

bekostigt, staan ze ten name van het Gouvernement 

der Z. A. Republiek getransporteerd. 

De gelden aan de pier ten koste gelegd kunnen 

gerustelijk wel besteed genoemd worden, vooral wan· 

neer het vervoer er straks zal gaan toenemen. 



9. De onder hetzelfde artikel "Hoofdspoorweg" ver

melde vertraging in het spoorleggen en ballasten moet 

worden toegeschreven aan het toen dikwijls gebrekkige 

vervoer op de Portugeesche lijn en de minder gelukkige 

regeling van het werk uoor de aannemers, alsook aan 

de moeilijkbeden door het klimaat in den weg gelegd. 

Terzelfder tijd kon ons de Maatschappij verzekeren dat 

er in de eerstgenoemde leemte thans grootendeels voor

zien was en dat de autoriteiten daar zeer naar ver

betering streefden en er veel voor werkten. 

10. Bij de opgaven van het verrichte grond- en 

metselwerk (blz. 9) diene de toelichting dat men die 

cijfers verkrijgt als uitkomst van metingen, welke gere

geld tweemaal 's maands plaats hebben. 

11. Tot het hoofd "Bewesten Nelspruit" gevorderd 

zijnde, werden wij in de gPlegenheiJ gesteld inzage te 

nemen van de geheel uitgewerkte plannen van de lijn 

van Nelspruit af tot Pretoria, en kwamen wij bij deze 

gelegenheid tot den indruk dat door de opmetingen een 

goed resultaat verkregen was, hetwelk trouwens ook 

blijken zal uit de vergelijkingen van het tracé der 

Maatschappij met dat van .Machado, en waarover traks 

nader. De totale kosten van de opmetingen beJragen 

tot op 31 December 1891: ;E 25,000. 

12. De totale kosten van de brug over de Vu.al

rivier, voorkomende onder "Zuiderlijn,'' worden ge-chat 



36 

op ~ 45,000; tegenover de hier en daar gemaakte op

merking dat men bij den bouw dier brug wellicht de 

diepe ingraving, welke thans aan deze zijde van de 

rivier gemaakt wordt, had kunnen vermijden, wees de 

Maatschappij er op dat men in dat geval met veel 

grootere kosten aan de andere zijde een breedeu dam 

had moeten maken. 

13. Tegenover een gerucht dat de gaten ln het 

ijzerwerk van den bovenbouw dier brug te klein zijn 

voor Je bouten, wijst de Maatschappij er op dat volgens 

Duitsch systeem de gaten machinaal geboord zijn op 

iets minder dan de goede grootte, om daarna ter 

plaatse te worden opgeruimd, wanruoor nauwkeuriger 

werk verkregen wordt. 

14. Bij de nog onder het hoofd "Zuiderlijn'' ver

melde overeenkomsten met de Kaapkolonie herinneren 

wij U er aan dat het bedrng, hetwelk de Kaapkolonie 

aan obligatiën koopen zal, door het Parlement bepaald 

is op ~ 650,000, en deze som voldoende geraamd wordt 

voor de voltooüng van de 0 mijl lange Zuiderlijn, 

waaraan reeds voor ~ 150,000 aan aardewerken besteed 

was. Wij wijzen er verder op dat de Kaapkolonie on

middellijk \raarJe voor haar geld verkrijgt, n.l. ;t 10 7 

aan obligatiëa voor elke ~ 1 0 0 contanten, die zij aan 

de Man.tschap;ij uitkeert; dat aan den anderen kant de 

Maatschappij tt:gen gunstigen koers in het onmiddellijk 

bezit van contanten gesteltl werd in een tijd toen zij 
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van ;E 650,000 hebben alleen plaats indien er behoefte 
:u.m het geld bestaat, zoodat er reeds mn.:mden waren 
waarin geene gelden uit dien hoofde getrokken werden , 
waardoor rente wordt uitge~pn..'Lrd. 

19. Vn.n de 3e overeenkomst is het beginsel dat de 
werkelijke kosten, die de Kaapkolonie op het traject 
Vereeniging·Pretoria mn..'lkt, aan haar worden terug
betaald, binnen de grenzen van voor elk onderdeel 
vastgestelde maxima; zoodra de kaapkolonische be
ambten met de treinen op ons gronàgebieu komen, zijn 
zij onderworpen aan de hier bestaande en nog tr. maken 
wettelijke bepalingen. 

20. Wat het personenvervoer betreft zullen · op a.lle 
stn.tions der Maatschappij langs deze lijn directe door
gaande plaatsbewijzen naar de voornaamste stations van 
de aangesloten lijnen wordeu afgegeven. 

21. Het goederenvervoer blijft geheel onder admi
nistratie van het Kanpkoloniscbe Departement, en is 
dit zoo geregeld met het oog op beschadiging van 
goederen, om àan altijd één verantwoordelijke persoon 
te hebben, die voor vergoeding is aansprakelijk te stel
Jeu. De goederenloodsen te Pretoria en te Johannes
burg zullen door de 11faatschappij gebouwd worden, 
die ze dan in bruikleen aan het Knapkolonische Spoor
weg-Departement afstaat. Alle kosten voor de admmi
stratie van het goederen vervoer worden, zooals gezegd, 
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binnen de grenzen van zekere maxima. aan het Ka.apsche 
Departement terugbetaald. Met het bezorgen der goederen 
aan huis zal zich laat tgenoemde administratie geheel 
voor eigen rekening hela ten. 

22. N oa vestigen wij uwe almdacht er op dat deze 
3e overeenkomst bij de voltooiing van de Oo terlijn 
met een half jaar kennisgeving opzegbaar is. 

23. Het is mogelijk dat tenaevolge van de moete
lijkheden met de uitbreiding vau het tation te Johau
nesburg de ectie tot Pretoria wellicht nog eerder 
gereed zal zijn dan de Johannesburg ehe. In zake de 
onteigening van voor het sbüion te Johannesburg be
noodiade gronclen in de teenmakerijen aldaar, hebben 
wij zekerheid gekregen dat er voldoende voorafgaande 
publiciteit aan gegeven is • en d:1t er, indien die be
schikb:un zijn , andere ~tandplnntsen in plaa van geld 
als compensatie geaeven zullen worden, wanneer dit 
zoo gewen. ebt mocht worden. 

24. In zake bet tations-emplacement te Pretoria. 
heeft men ons· kunnen overtuigen van de wen .. chelijk
heid om ook de her tellinaswerkpln.ats da.'lrop te hebben, 
en dat daarvoor de noodiae gronden worden openge
houden; zoo vernamen wij dat de ondervinding ook 
leert d t op plekken, n. r de werkpla.'lt van bet 
station verwijderd wa , men truchtte die daarheen ver
plaat t te krijgen. 
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Uwe Commissie stelt voor dat de Maatschappij thans 
alleen die gronden zal omheinc11, welke zij oogenblik
kelijk behoeft. 

De grens voor latere uitbreiding aan de zuidzijde 
van het emplacement is zoo getrokken, cl at zoo min 
mogelijk erven geschonden zijn. 

Al de aan die zijde liggencle open gronden blijven 
inmiddels als dorpsgrond beschikbaar. 

25. De Maatschappij ontkent ten stelligste eenige 
speculatie met het openhouden dier gronden op het oog 
te hebben; om zelfs den schijn daarvan te vermijden is 
zij bereid de opbrengst wrgens huur van cvenLueel 
tijdelijk opwonenden aan uen taat af te staan. Zij 
wenscht zich slechts te vrijwaren tegen de zoo doodende 
onteigeningseischen indien het emplacement uitbreiding 
gaat behoeven, hetgeen zij meent dat zeker eenmaal 
het geval zal zijn. 

26. De aan het slot van het hoofd "Aanleg" op 
blz. 18 vermelde overschrijding van de aanlegrekening 

van den tramweg en kolenmijn met ~ l39,0Z~, moet, 
behalve aan de toenmalige hooge loonen en transport
kosten, ook worJen toegeschreven arm cle vele werken 
van uitheiding eu verbetering, welke door beL drukke 
gebruik dat van den tramweo- gemaakt wortlt, noo<l
zakelijk waren. Alle deze vergrooiingen van het knpi· 
taal zijn echter meer dan rentegevend, getuige de 
overwinst op de exploitatie van den tramweg beh:1ald. 
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2 7. Bij het hoofd "Verschepingen" werd ons mede

gedeeld , dut de met de "Kanzler'' verloren gegane 
lading geheel door de Yerzekering"-~Inutschappijen is 

vergoed geworden en badden wij verder gelegenheid 
meerdere bijzonderheden te vernemen omtrent de over
eenkom, t met de "Briti-;h nnd Coloninl Ste.'lm .1. T avigation 
Compnny'', en vernamen hoe de om"taudigheden er toe 
geleid hadden dut contract te verkrijgen, waarmede de 
Spoorweg-11:1ntschappij met de drie thans bestaande 
stoomvaartlijnen voor drie janr verzekerd is van zulke 

voonleclige prijzen, dat de bezuiniging op zeevracht 
geduremle dat tijJvnk op ;f: 100,000 geraamd wordt. 

Volledi(J'heidshal ve doen wij die vruchtprijzen hier 
volg u: 
Vracht van een Europeesche haven met inbegrip der 

lossing kosten, du- vrij op den wal, te: 

Port Elizabelh ~ 
E 

2Ds. per ton van ~Z 10 lbs. (10 kub. voet) 
a 't London 

Lourenço .Iarque 3!3-. Dd." " ( " ) 
of na aftrek van het aan de )laat~chappij 

tert1gbetnalde voor p1er- en kraankosten 
:JUs. !Jd. per ton ( 4 0 kub. voet) 

28. Mel betrekking tot de cxploiMie van den los

steiger te Loureuço ~far(lues hoopt de ).laatschappij in 
~ptembcr a. s. met a~ autoriteiten aldaar eene re<YeliuO' 

getrotl'en te he u ben, waarbij Je geheelc behandeling van 
transit "ocel eren, de douan formalit it u inbegrepen, op 
den teicrcr zal plaats h bbeu. 
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29. Bij de opsommmg van het materiaal, hetwelk 

in 1891 van uit Europa verscheept werd, is ons van de 

zijde der Maatschappij verzekerd dat slechts stalen spoor 

van de beste kwaliteit gebruikt wordt, en naar aanleiding 

van zeker gerucht als zouden de lasch- en onderleg

platen en bouten van gegoten ijzer zijn, werd opgemerkt 

dat deze bewering allen grond mist. 

30. Wat de ijzeren buizen voor duikers aangaat, 

werd onze aandacht er op gevestigd dat een gedeelte 

daarvan via N atal ingevoerd is geworden , omdat het 

transport vandaar goedkooper was dan door de van 

vliegen geteisterde streken. 

3l. De invoer van djattihouten dwarsliggers uit Java 

gaf ons aanleiding informatie in te winnen over de 

proefneming met dwarsliggers van inln.ndsch hout. De 

Maatschappij had eenige contracten met burgers daar· 

voor gesloten, vriendschappelijk weder opgegeven, omdat 

het niet betaalba::tr bleek die hier te vervanrdigen voor 

den prijs, waartegen ze bij di reeten invoer uit Ja va op 

het Hoogeveld verkregen kunnen worden, namelijk 

ongeveer zes shilling. Zoolang er hier geen inrichtingen 

zijn voor het machinaal zagen, en men geen zekerheid. 

heeft van voor dit doel beproefde houtsoorten, kan van 

eene dergelijke binnenln.ndsche industrie weinig verwacht 

worden. 

82. De lossing van eene lading dwarsliggers te Lou-
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renço Marque , waarvan een gedeelte nn<lerhand weder 
in een nnder schip nnar Durban \'ervoer•l wns, werd 
ou volgenderwij' verklaar l. V nn deze 1. di na, tlie per 
zeil chip uit lnllië werll nnngebrncht, w. · een aedeelte 
noodig te Lour nço .lar 1ue: het nndere te Durban, 
nl be temd voor de Zuiderliju. ne kapitein v. n bet 
zeil chip ei cbte te veel om eer t een deel te Lourenço 
Marques en dan de re t te Durb n te lo en, en kw: m 
het goedkooper uit te hnnclelen zooal · ae.:chied, en het 
kwam verder eveneen voor leeliger uit die per tran. -
port uit Tatvl op te bren(J'en, dan z~ bij,·. vin Port 

Eliza.beth per spoor aan te voeren. 

33. De aanwezigheid van eene menigte dwarsligger 
op het tatiousemplacement te Pretoria, die men wel· 
licht zou meenen llnt (J'oedkoopcr konden zijn opacbracht 
met het :poor, al naar crel n(J' dit vorder le, wordt ver
klaard doordien men de :>poren op het emplacement 
vooruit heeft te maken, zoodat het st tiou geheel grreed 
i,, nl het . poor tot hier gevorder l i· en nl · wanneer 
de lijn d:m ook onmi<hlellijk geopend kan worlen, eu 
de eenigszin hoo(J'ere tr:msportko ten dier dwndigger 
ruim choot worden opgewocren door eeue zooveel eerdere 
exploitatie van de lijn. 

31. Bij de afllceling "E:ploi ntie zien wij met vol
doening g con tatcenl, dat do R ndtrnm in het eede 
jnnr ller exploitatie van de geheele lijn r efl een bron 
van win t i~ (J' 'WC t eu in 1 91 een voordoelig . aldo 
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heeft opgeleverd van ;E 25,7 66, en dat de opbreng t nog 

steeds stijgende is , zoodat over de maand Juli jl. ;E H, 5 3 5 

ontvangen werd, tegen ;E 9, 7 59 in dezelfde maand van 

het vorige jaar. 

35. Wat de spooraansluitingen (zie "Weg en Wer

ken") mei de langs den tramweg gelegene maatschappijen 

aangaat, werden wij ingelicht dat vele daarvoor aanzoek 

hadden gedaan, doch zoodra zij de ko ten vernamen de 

onderhandelingen afbraken. Een platform voor kolen

losplatlts blijkt voor dergelijke kleine verbruikers trouwens 

voldoende. 

36. Ontsporingen, als vermeld op blz. 26, worden 

onafscheidelijk geacht van nieuwe banen, maar moeten 

de hier vermelde ook worden toegeschreven aan de ge

durige verwisselingen in het wachterspersoneel, zoodat 

men telkens met ongeoefend personeel te werken hall. 

37. Wij hebben nadere rapporten ingewonnen om

trent de 5 op blz. 26 vermelde botsingen met wagens, 

welke in 1891 op den Randtram hebbeu plaats gehad, 

alsook van 5 dergelijke gevallen van dit jaar, en zijn 

die rapporten hiernevens gevoegu , resp. als bijlage I en II. 

Het eenige middel om zulke bot ingen zooveel moge

lijk te voorkomen, zou zijn alleen overwegen te maken 

op zulke plekken, waar de machinist en de voerlieden 

elkaar op een afstand goed zouden kunnen zien. 
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3 . Bij b.et hoofd "Goederenvervoer'' laugs den 

Rnudtram, wenschen wij er Uwe aandacht op te ves

tigen dat de tarieven van den Randtram betrekkelijk 

hoog zijn, omdat het kolenvervoer - waarvoor de lijn 

eigenlijk is aangelegd geworden - slechts in ééne rich

ting plaats heeft, en de wagens ledig teruggevoerd 

moeten worden. Iu r atal daarentegen gaan de treinen 

landwaarts in met ladingen van de havenplaats, en 

vervoeren zij op den terugweg kolen, waardoor het 

verklaard wordt dat daar de buieven voor steenkolen 

zoo bag zijn, en er niet aan gedacht kan worden voor 

het tegenwoordige zulke tarieven bij den Randtram in 

te voeren. 

:3!J. Dij de post "Huur van woningen" ad ±: 434 

onder de "Opbrengsten" van den Randtram, erkennen wij 

dat het een groot voordeel voor den dienst i de bea.mbten 

te doen wonen op het terrein van hunnen arbeid, en 

heeft de Maatschappij on nog aangetoond, dat zij met 

Jen verhuur van woningen aan hare beambten geenerlei 

speculatie beoogt; zij vraagt slecht3 renle op het voor 

Jeu bouw uitgelegde kapitaal en een percentage voor 

onderhoud, te za men pCt. Het is eene economische 

maalregel, daar Je ~laat chappij op die wijze ook niet 

verplicht is salarissen te geven, die in overeenstemmiug 

zijn met de thans nog veelal buitensporig hooge hui · 

huren; want moest zij dit wel doen, dan zou zij bij 

hd.ere daling <Ier buurprijzen de alnrissen niet meer 

ktumcn verminderen. 
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40. Het Reservefonds van den Randtram (zie bl. 30) 

zal volgens verwachtiug der Maatschappij binnen weinige 

jaren tot het in het contract bepaalde maximum aan

groeien, als wanneer de verder voor dit fonds bestemde 

gelden gebruikt zullen worden voor aflossing der obli

ga.tiën. Uit dit fonds wordt alleen herstelling van buiten

gewone schade bekostigd; gewone waterschade bijv. komt 

echter ten laste van het gewoon onderhoud, 

41. Gevorderd zijnde tot het hoofd "Steenkolenmijn 

"Springs" werd ons de daar vermelde tegenspoed nog 

verduidelijkt; men stuitte telkens op een zeer grillige 

formatie' zoouat de daaruit opgehanlde kolen) vermengd 

met klippen, onverkoopbaar waren; groote uitgaven 

wcruen gedaan voor het maken van nieuwe gangen, 
waarmede men de goede formatie hoopte te bereiken 1 

er is een onderzoek naar het een en ander ingesteld, 

met ingang van l dezer is er een ander Bestuurder aan 

het hoofd geplaatst, en zult u bovendien bevonden 

hebben dat de productie in de eerste maanden van dit 

jaar weder grooter is geweest. Het hoofddoel van de 

Kolenmijn is intusschen reeds bereikt; het is voorkomen 

dat er een monopolie ontstond op het gebied van steen

koolhandel; Uil de ontginning vnn de nSprings" zijn ook 

de prijzen aanmerkelijk gedaald. Bovendien is er de 

Randtram voor eigen gebruik onafhankelijk van andere 

kolenmijnen door geworden. 

12. Bij de opgave van de opbrengst van het goede-
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renvervoer op de Oasterlijn valt op te merken dat de 

afdeeling Exploitatie aan die van Aanleg de gewone 

vrachtprijzen chargeert op goederen te haren behoeve 

vervoerd. U.tar dit dus aan de te boeken opbrengst ten 

goede komt, wordt ook de door de Republiek te waar

borgen rente zoo klein mogelijk gemaakt. 

13. W ut de tol voor voetgangers op de Komatibrug 

aangaat, waarvan d(:} ·opbreng t op blz. 33 vermeld 

wordt, wenschen wij nog onder u we aandacht te brengen 

uat dit eene inrichting i die geheel onder de bat

schappij ressorteert, wac'lrmede de Staat direct niets te 

maken heeft; de brug is namelijk ook geschikt voor 

voetgangers en maken de trekkende kaffers daarvan 

tegen betaling van eene kleine ·som grang gebruik. 

De opbreng't behoort tot de poorwegontvangsten. 

44. Tiet bedrag uitgegeven voor kosten van invor

dering van in komende rechten U. ~ 2 7 6, vermeld op blz. 

31 , i het totaal der sommen daarvoor uitgegeven te 

Lourenço Marque , Komatipoort en Barberton. 

45. Outsporingen, wa<lrvan op blz. 3 5 sprake Ï$ , 

worden 1 zooals reed' hiervoren gecou tateerd 1 onafschei

delijk geacht van nieuwe banen. 

tü. 'l'egenover de wellicht te maken bemerking dat 

(te stations n halten op te korten af'tand van elkaar 

gelegen zijn (zie blz. 35), kunnen wij mededeelen dat 
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met de exploitatie van de geheele lijn het aan de Maat
schappij door den tijd wel blijken zal welke stations 
wellicht tijdelijk of voor goed kunnen worden opgeheven. 

47. Bij het hoofd "Personeel" (blz. 3G) wijzen wij 
met voldoening op het daar uitgedrukte streven der 
Maatschappij om in de toekomst zoo mogelijk haar 
personeel te kiezen uit de burgers van het land. 

4 . De bibliotheken op de stations bugs de Oasterlijn 

zullen mettertijd ook toegankelijk zij~ voor de omwonende 
burgers. 

49. Bij het hoofd "Finnntiëele aangelegenheden'' 
wenschen wij nog aan te stippen dat het voor;chot van 
het bedoelde Bankierssyndicaat vermeerderd is tot 
±: 650,000 en de termijn van terugbetaling verlengd is 
tot het einde van dit jaar. Het is eene leening geheel 

op verantwoording der 1IaatschappiL Je Obligatiëu zijn 
slechts als onderpand gegeven, voor elke±: 10 0 voorschot 
was hier ook werkelijk f: 100 ontvangen. 

Tegenover het feit dat geld is opgenomen tegen 
hoogere rente, als vroeger door de concessie voorge
schreven en zooals later gewijûgJ., valt op te merken, 
dat het toch voordeehger geweest is tijdelijk geld op te 
nemen tegen ietwat hoogere rente, dan blijvend tegen 
zoo ongunstigen koers. 

Het verdient nu slechts aanbeveling er voor te zorgen 
dat er geen unoleiding bestaat voor eenige verdere ver
lenging van termijn der terugbetaling. 
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50. Bij do qunestie van de rentabiliteit van de 
Oesterlijn, op blz. 4l ter sprnke gebracht, wenschen 
wij er uwe a:mdncht op te ve,tigcn hoe die niet nlleen 
afhankelijk is van het verkeer van cle kust naar bet 
binnenland, mn. r ook omgekeerd; indien bijv. 1le kolen 
der l\1iddelburgsche velden, wat l[Ualiteit aangaat, oenigs
zins kon<len eoncurreeren met de Engrll'lche en het kolen
station te Lourenço Marques met deze kolen ging werken, 
zou dit een voorname factor zijn. 

51. De Mantschallpij begroot de kosten van vol· 
tooüng der Oesterlijn op±: 1,650,000, waarin dan echter 
niet begrepen zijn de uitgaven voor inwendige inrichting 
der stations en voor rollend materiaal. Bij de berekening 
van de kosten per mijl van de geheele lijn, waarover 
straks nader, zal U blijken wat nog voor de voltooüng 
van het geheel wordt noodig geacht. 

52. Bij de toelichting van de Balans (blz. 45) wijzen 
wij U er op, dat de kolenrechten op de plaats "Geduld", 
in de aanlegrekening opgenomen zijnde, bij eventueele 
naasting ook aan den taat zullen overg< an. De vrrwg 
was aon de Regeering gesteld geworden of die rechten 
een onderdeel van de Aanlegrekening zouden moeten 
uitmaken en die had er zoo over beschikt. De werken 
op ,, prings" en "Geduld'' vormen trouwen één mijn. 

53. Wij vestigen verder uwe aandacht op het bedr.1g, 
waarvoor de Republiek tot !31 December l !H in de 
boeken der )laat chappij gedebiteerd stnnt, narnr.lijk 
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;E 176,000 en waarbij tevens valt op te merken, dat de 
rente op alle aandeelen, welke de tant houdt, ook in 
goud door de Uaatsch:1ppij n:m den St:l.:lt wordt betaald, 
evenals aan ieder ander aamleelhonder. 

De St.nat schuldt dus thans feitelijk bet genoemde 
bedrag van ;E 176,000 nan de Maatschappij, en zal het 
bij eventueele naasting aan haar moeten uitkeeren. 

s.t. . Het Verslag van de Ned. Znid-Afr. Spoorweg

Maatschappij, aldus doorgegaan zijnde, komen wij terug 
tot het Verslag vnn den Regeerings-Commissari • 

55. Bij art. 8, ~a.nwijzende de constructie-rekening 
van den spoorweg, ach1 en wij het gewenscht van de 
~lant cbppij eene opgaaf tr. verkrijgen van de kosten 
per mijl, gerrkend over de geheele lijn van de Portu
geesche grens tot. de V aalrivier, en wortlrn de totale 

kosten, volgen onderstnande b~cijfering van de Maat
schappij begroot op ;E 11,250 per mijl. 

Kosten van den Spoorwegbouw tot voltooiing. 

Constructie-rekening, tot op 31 December 1 91, 

Ooster- PD Zuiderlijn . .............. . ;E 1,702,317 

Voltooiing Gosterlijn tot Telspruit. ...... " 50,000 

Voltooiing Xcispruit tot Pretorin ..... . .. "1,650,000 

Rollend materiaal, enz., Oo terlijn ........ " 200,000 

Installatie Oost er lijn met werkplant -inventaris" 7 5,000 

Voltooiing Zuiderlijn ...... : ............ " 625,000 

Kosten in Europa, in 3 jaar ......... . .. " 12,500 

;E 4,3H,817 

of over !3 !Pf~ mijl: ;E 11,250 per mijl. 
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])e ko 'ten mnder rolleut I motcriaal en in ·tullatie vu u 

al de lijnen zijn be"root op ;E !I,!JGO per mijl. 

56, we bijzondere aanducht wordt geve~tigJ op ,Je 
verrrelijkingen tu~schen het tracé ~Incha,Jo en dat hetwelk 

cle ~lantsrhappij na zorgvuldig' opneruin"en heeft uit
gekozen, en i de uitkomst der lnntste wel merkwaardia 

te noemen als men bijL ook narraat tL t, , lhoev. el de 

hellin~ren der \laatschappij zooveel flauwer zijn tl:m ,Jj • 

van ).lnchatlo's tr;lcé, en er op vele plekken du:, een 

omweg "'emaakt wortil, tle lijn over het geheel tuch 

even lang is ah die van ).Inch. do'::; trac ~; ziet men 

dun bovcndicr1 dal o. a. in hlt~t "Cuoemtl tracé li tunnel· 

voorkomen ter g'zamcnlijke lengte van :3717 :artb, ·n 

in h ·t tmc: der Maat~chappij ·!echt ~:nc, lnng :23;) yard·, 

dan zal men gereed el ijk toegeven, dat .de uitgaven der 

~!aal chappij voor al <lie opmetin 'Cil \wl be:>teetl gel,l zijn. 

liet kleine geJ.eelt •, lang ruim 2 mijl, w:1.ar de hcllin" 

l : ·W zal zij u, eu wanr ook de tunnel gemaakt moet 

worden , i· bij Elandsspruit. 

57. Een enkel woord vinde hier Yervolgens zijn plmLL 

met betrekking tot het in art. ll be loelle ed, g vnu 

tl Hegeerin"s Couuni, ie, die de opening van den spoom •er 

tot "'eJ..;pruit <.p ·) o .f uli jl. bijwoonde. 

!iS. Er be b1ai uitzich dat de dir 'de telc"rati~ ·h 

\Crbiutlina tu ·:·hen del.<' l pnhlirk en ,Je Porttwee ·h · 
provincie, \\elke door de Çommi. ~Ie , 1 ecu midd 'l t ·r 
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bevordering van het verkeer is aanbevolen, binnenkort 

zal tot stanel komen. Er worden dezerzijds reeds maat

regelen genomen om weldra tot den nnnleg der ver

bindingslijn van Kaapsche Iloop naar Nelspruit over 

te gaan, 

59. De door die Commissie ter sprake gebrachte 

quaestie over de moeilijkheden met betrekking tot de 

invordering der inkomende rechten heeft aanspraak op 

ernstige overweging en kunnen wij constateeren, ds.t de 

Maatscha11pij hare volle aandacht aan dit moeielijke 

vraügstuk schenkt. Tiet valt niet te ontkennen, cht er 

verLraging ontsta .. <tt doordien de Maatschappij thans de 

goederen aan de grens moet stoppen om ze te kunnen 

visiteeren, maar het is duidelijk dat deze maatregel niet 

kan worden qpgegeven, voorul omdat er eene sterke 

suspicie bestaat, dat er thans nog veel over die grens 

gesmokkeld · wordt. Het streven is nu echter met de 

Portugeesche autoriteiten eene regeling te treffen, 

waardoor een belastinggaarder van de M a.c<ttschappij 

zitting kan hebben in het Portugeesche douanekantoor 

te Loureuço .Marques, waardoor <lau de goederen slechts 

eenmaal gevisiteerd zouden behoeven te worden en tegelijk 

de papieren voor de geheele lijn uitgemaakt konden wor

den; verder zou er door zulke regeling dan tevens leehts 

éénmaal betaald behoeven te worden, hetzij te Lourenço 

Marques, hetzij aan het station van bestemming. 

60. Het doorgnand reizigersvervoer en dat der goe-
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deren, is overigen reeds voldoende geregeld, en is de 
toe tand daar thans ongeveer dezelfde al welke krachten 
de. overeenkomsten met de Krwpkolonie strak op de 

Zuiderlijn zullen gelden. 

61. Terugkomende op het Ver<;lng van den Regee· 
riug~-Commis!lari~, herinneren wij U bij art. 16 daarvan, 
cl at er voor den Bandtram geen afr.onclerlijk~ anndeelen, 
doch wel afzonderlijke obli"'atiën zijn uitgegeven, dat de 
overwinst op den Randtram iliet nnnr de aandeelhouder 

gaat, maar dat die ten go le komt a:m eventueel verli~ 
op de hoofdlijn, en dnt op cle obligntien, welke geilcel
telijk à û7 1j~, "'edeeltelijk à !lû pct. zijn uitgegeven, 
1· pct. rente gegnrnncleml i!'. 

62. Voor den annleg van de 'faklijn naar Bnrberton, 
welk onderwerp in art. 1 i wordt ter sprake gebracht, 
is eene applicatie v:m den heer F. Watkin in behande· 

ling ge wee. t, waarbij hij zich verbinden wilde, onder 

goedkeuring der plannen door de dantscbappij, de lijn 

te maken te"'en een va't b lra"' per mijl. n.l.±: 11,000 
(rollend materiaal inbegrepen), de betaling door de )JMt

schappij te ge~chieden met hare oblig. tien. Deze mMkt 

evenwel ovcrwe"'cntl bezwa:u tegen eenigcn zootlanigen 

n.anlcg à forfait (dat i een annleg, wanrbij de contractnut 
aanneemt voor een zeker vast bedr:~g per mijl de lijn 

geheel gereed nf te leveren). Over een ander pbn, om 
nl. dien applie:mt den aanleg in hantlcn te geven tegen 
voor elk onderdeel vast.,esteldc cenhei·l~prijzen, met een 
zek r win tperccntn(l'c, wordt nog onlcrhan<lcld. 
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De Maat chappij verzekert intu schen, dat zij de 
Hoofdlijn mét de Tak op 31 December 1 ü 1 gereed zou 
kunnen hebben, altijd wanueer geene finnntieele moeilijk
heden meer in den weg komen. 

ü3. In zake de in art. lü bedoelde spoorwegrand 
vernamen wij nog van den Regeering -Commis ari , dat 

het een lllan wa om groote bezigheid mannen, die veel 
belnog hebben bij de exploitatie van den spoorweg, in 
de gelegenheid te stellen over dnarop betrekking heb
bende zaken te beraad lagen. 

Wij zien de wen chelijkheid daarvan in·, maar achten 
het intosseben voldoende dat de laat chappij en de 

Re3eering -Commis aris, zoo dikwijl het noodig blijkt, 
met 1mlke liPden raadplegen, daar wij meeoen dat bet 

niet gewen cht i tot een bepar1lde benoeming van leden 
van zulk een raad te doen overgaan. 

Ook de liEd. Regeering kan zich met uergelijk pla.n 
vereenigen. 

6 L Zooal ook uit de mernone door traalt, zijn 
er bij het publiek velerlei geruchten in omloop omtrent 

wanbe,tuur bij den nauleg der spoorwegwerken, en 

welke den indruk ()'even aL zou de 1\Iant.chappij, op
drach~en gevende an.n onbekwame, onhandige lieden, 

de oorzaak gewce t zijn van geldvermmsing. 
Zooal wij reed in den a:mhef van dit rapport 

zeiden, achtten wij, '.n tegenover het puhli k, <'ll terren

over de _faaL chappij, het onz plicht die bij deze " -
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lc".enheid te berde te bren" n, en zullen WlJ kortclijh 

de inrrewonnen inlichtingen wccr•reven. 

G5. Hoewel aan de bedoelde geruchten uit den aard 

der znak mee tentijd een of ander feit ten grond lag 

ligt, werd het ons verzekerd dnt het avertlreven voor

-tellingen waren van enkele "'evallen van eene minder 

oordcelkundige of onnauwkeurige "ij ze van werken van 
zekere aannemer firma. 

Nu de nfrekening met die firma op handen is, worclt 

een - door de kundige, onpartijdige per on en te leiden -

onderzoek omtrent de handelin"en en de admini tr. tie 

dezer firma op touw gezet, en zal zij de gevolgen van 

e\·entneele fouten te urngen hebben. De )faat-chnppij 

maakt da:ubij gebruik mn ecne nauwkeurige contrûle, 

die zij ook op het m!lteriaal heeft, hetwelk nan die 

firma i. toevertrouwd geworden. 

'l'c"'enover het feit, ebt alle uitgaven dier firma ge

regeld door de 1 aat chappij worden tenl"'betaald, en 

er du po ten onder zijn welke aan de firma ontzegd 

moeten worden, tnat: lo. eene door b Joelde firma 

ge. telde rei:e]e borgstelling ten bedrage van f, ,500; 

2o. d aan hnor toekomende win. t, w. <>rvan nog "eenerlei 

uitkeering heeft plaat "ehnd,. en :3o. per oonlijke nan

"prnkelijkheid der 3 firmanten; (;U bestnat er du vol

doende -.ecuriteit dat alle eventuëele ver,chillen verhaald 
kunnen worden. 

liet i on~ inmidcl 1.· uo"' verzekerd dat, de arootc 

.omml'n die 1t:lll het <~checle w •rk vcrbonden zijn in 
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a.'\nmerking genomen, de quae tie niet over zulke hooge 
bedragen zal loopen, als men wel wil doen voorkomen. 

66. Na zorgvuldige overweging der op deze zaak 
betrekking hebbende 21 memories, voor en IU\ de bP· 
handeling der verschillende verslagen, meent we Com

mis ie te kunnen aanbevelen die te doen beantwoorden 
door de toezending aan elk der voorteekenaars van een 

exemplaar van bet verslag van den Regecring·-Commis
saris, met dat van de )Ia.'\t chappij, en van een nfdruk 

van dit rapport. 

67. Onder terugzending dier mernone (EVRR. 135, 

162, 216, 261, 2 , 3Z2, 361, 370, 3 1, 39:), 414, 

431, 563, 567, 610, 637, 66:3, 67D, 60 , 763 en 

7 3/92) en van het nog bij deze zaak behoorende schrij
ven der HEd. Regeering, dd. 1!) Juli jl., R 7713/DZ, 

BB 1 7 /f12 1 

hebben wij de eer te zijn, 

Ed. dw. dienaren, 

J. P. }fETJER, 

Voorzitter. 

1. J. ~fETJER, 

J. P. 1. Lo.rn.\RD, 

J. V. D. MERWE' 

A. D. W. WoL,B.RA .. · ·, 
Leden. 

Vt. J. GEERLL'G' 

eerebri~. 



l 111. 

7 ~!aart. 

2!1 pril. 

27 Juni. 

l!ll Juli. 

Korte OUl rbrijving 
van 

het ongt•va I. 

Tijd-tip van den dng, 
w nnrop het ongeval 
heeft plaats gehad. 

Oorzaak. 

.1\11 om tlc lm·onwtit"f van trein Ongeveer 's avonds te Door de duisternis wns clc 
)1 nabij Witpoorljt met t~n 7 uur 40 minuten. o >en wagen de trambaan 
u ll\\R)!cn in nnnrokin • op!(creden 

J\ wam < p tleo o>et·weg na hij 
1-,lnntl font.~in tr ·in L in 
aanrakin!! met t"Cn u n· 
\\ag n 

Werd een 110 en ann er·tlcn 
nabij Elaml•fontcin. 

K" nut de loromotirf an trein 
\I bij nt·n 1\ i lurnct.erpaal 
7:i in rumrnking met l'en 
o en\\&:,tt•n 

\Vcrtl duor th· lot·ouwticr vnn 
trtÎII !i hij Ul'D OVt•rwt•!( 
nabij 1\ilumctt·rpunl ~4 . 7 
een vrooht\\OJ!'t•n mrt t\\ec 
paardcu nangcn·dcn en ver
brijzeld. n machinist wnnt· 
ach uw de met de •tt•ornllnit 

Onl(cve r om H uur 
ïn tien avont! 

'iet bekend 

Door dt• nui ternis kon cle 
marhinist den o ,e,mn· 
gen niet zien. 

!\iet bekend 

Oug ·vec·r te 7 uur !0 lloor cle dui !ani kun tlt· 
~niu. tk avontla marbini t den o •euwn· 

'CU ni.-t zien 

On!!:cvccr J 2 uur rn 10 
tuin. in dt·n namiddag 

llt kud•Ït r lrathtlt• tnen 
tle trein nabij wa. 11011 

,,;ór dezen Jansta den 
ovt rkant te hereikcn. 

Gevolgen. 

Er·n lor•omotirllan tanrn ging 
verloren en de o'"en· 
w ngen "erd een Î"szins 
bc brulied. 

Ik di•. liJoom wenl ge· 
brokcn. 

:-i iet bekend. 

I.ocotnntiellnntaaro be ·ha· 
di !lil. 

lle katft·rkut·t•ier en pnnr· 
den bJc,en ongcdecr.l. 
IJt• kot·vanl(er "rrtl bt·· 
chatli~Ctl co t'<'ll lucomo· 

tieflant1arn verbrijzeld. 



BUla e 11. 
(zie art. 117 vun het Hnp]MJrt) 

Datum 

1 tl2. 

20 ;\pril 

6 Juni 

I 
I 

Kwam ile locownticf vnn trt·in 
S nabij 1\ilomttcr :i5 5 in 
annrakiu~ met t·cn w agcu. 

On ge\ eer te ·> uur 15 
min. 'a namidtlng .. 

Op den ovenH'g nabij 1\ilom~tcr On~evcer tl· 6 uur 15 
53 k11nm de !ol'omotier \an 1~1in in ilcn B\ond. 
trein ;; in aanraking wet 
een o' ·nwogeu 

(Jort.aak. Gevulg~n. 

De wngt·t•, dit· reeds •ed<·el- Dt· II&!(Cll wrrd gcdccltclijk 
telijk over tlt·n onr11 e~ bc chndigd. 

11a-. 1\crd tloor de ezels 
11 eJcr tcru/,( geduwd 

Onbekend, 11nar,chijulijk Een os gedood. 
door <lui,teroi, 

16 Op den overwc!(URbij Kiloul!·tt·r 
74 kwam l••comotief trein 
~~ in aanraking met •·en 

Ou"t:•ter !S uur in den Oull('kcnll, lllttuschijnlijk Drijver lirht gekneusd, en 

17 

a\ond door dui. tcrui IJ ge1•uud en e1·u gedoO<l. 

!\wam nabij Kilometer 37.5 llt· Ongt·vcH te I I uur 45 
oasc!l\\ agt·n. 

1 locmn01icf vun trein G in min. in dèo ruorgtn 
aanraking met een ossen-
wagen. 

Werd op den ovcr\leg nubij 
~ araiauurg een ossenwagen 
aan ereJen do<Jr trein 5 

Dit ge,chicdde onl!'e' eer 
te f) nnr 35 ruinoten 
in den avond. 

0\l"r\\ cg gevaarlijk door Koevangera beide locomo-
ingrnviug van de sp<JOr- tieven z11 nar llcsebncligd. 
haan, "nar 1loor deze niet 
ttoe<1 zichtbaar i 

Door a~ duisternis kon de 
machinist den wugen 
niet zien, het "aar chn
win" ignanl werd door 
hem gegeven. 

T11 ee rijtuigen bc~chatligcl. 
De loromutictlautaam 
vcrllrijzeld, 5 ossen re
dood . 
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