


THE TRUE HlSTORY OF THE 
BEWAARPLAATSEN QUESTION 

And tbe position of tbe freehold owners in relation tbereto. 

TERM "BEWAARPLAATSEN." 

For the information of the muny people wbo ar not 
familiar with the term " Bewaarplaatsen " or ·• "C'Jtder
miuing Hight , " it is advi able at the outset to tate that 
t:ndermining Rights were rigbts granted to mine m1der 
certain m·eas in tlle Tran~vaal whe1·e mining had b en 
previouHiy prohibited by the Gold Luw of 1889. 

GOVERNMENT OF THE SOUTH AFRICAN 
REPUBLIC. 

In 1894 the Gaverument of the outh African Republi<' 
took power to di po e of such U ndermining RightH, and 
it wati then that the bolder. of surface right licenccs owr 
are aH covering the Undermining Rights contended t hat • 
they were entitled to a preferent right .in respect of stwh, 
undermining, whilst the freehold owner claimed thut tltt>.\ 
alom~ had the right to hare with the Government in t ht• 
benefits derived therefrom. 

In 1896, the Fii\ t Volk raad, after fully inve. tigating 
the rights of the different clnimaut nnd after llfl' in~ 
obtained the view of the hmghers, b:v a unanimou:-; Yott-' 
pnssed the Besluit of the 25th August, 1896, and therl'h,V 
definitely -,ettled how the "Cndt-'rmining Rights should ])(' 



DE WARE GESCHIEDENIS 
VAN DE 

BEWAARPLAATSEN-KWESTIE IN KORT 
• 

TERM "BEWAARPLAATSEN." 

Bij wijze van ophelderincr voor velen, die onbekend zijn 
met de term " Bewaarplaat en " of " Ondermijning,;rech
ten " i8 het wen. elik om reeds hier te melden, dat onder
mijningsrechien rechten waren. die verleend werden, om 
zekere mijnvelden in de Tran!'waal, waar het mijn n 
viOeger door de Goudwet van 1 9 verboden werd, te 
ondermijnen. 

GOEVERNEMENT VAN DE ZUID AFRIKAANSCHE 
REPUBLIEK. 

In 1 9-1 nam het GoeYernement van de Zuidnfrikaan"e 
Hepubliek het op :~.ich, om zulke ondermijninO'srechten 
\illl de hand te zetten en toen was het, dat bezitters 
onder licentie van grond. wam·onder de ond nnijnings
r2chten bestaan, he\\'eerden. dat zij hij voorkeur gerech
tigd waren tot zulke ondermijningsrechten. terwijl de 
eigenaars van het •igendomsrecht bt>wel'rden, dat alleen 
ziJ het recht hadden om met het Goe\ emement in de 
opbrengst n daarvan te delen. 

Xa eerst de n•<'hlen van de v rschilll'lld t>Îsers hehoot·
lik te hcbh n ond t·zoch en daarna dt• geYoelens Yllll de 
bmg ·r~ daarmulrent te hebben in ge\\ outwn, pa,;,:eerde 
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di,.,po,;ed f, and decided thut the freehold O\Yner was the 
uni,\ class of per:on entitled to ::;hare with the Uovenuuent 
in the proceeds. 

Thi:; Besluit rcud:; as follQ\n; :-

" The .First \'olbraad, having noted the Govcm
ment ~Ie,;sage of 1:2th instant, and all the pctitious 
lutving ret ·rence to what are described as Undennining 
Hights, the s bject of the pre ·ent de bate; c siclering 
that the Fir,;t Yolksraad IJ\ .\t ticle 1:282 of :20th 
'eptemher, 1 ü5, postponed 'thio matter in order to 

obtuin the \·ie~\·s of the puhlic, and that un over· 
whelming mujority ha,·e dedared themseh·es in fnyour 
of r serving the. e t'ndermining Bights for the O\Yllt'r 
and also for tbe , tate; consiclering tlmt digging undPr 
stand town. ·bi p:, bewaarplaatsen. ctc., was ulso 
torbidden hJ· .\rticle 21 of the Gold Luw; 

" Resolves =· To continue the enforcement of tlJP 
prohihitm,v clause (.\ rtic-le 121 of the Gold Law of 
1 9.) ) until :-;ueh time a· thc nccps:-;ity for removin~ 
this prohihition has heNnne apparent to thc First 
Yo]k,;raad and the Gon~rnment; and in the latter 
c\·ent, to cnu,;e these area. to he worked under 
regulations to be fmmed hJ the Fir:;t Yolbraad and 
t:pon tbc understanding thf\t when such course ha,.; 
been • adopted the preferenee to . uch 'ndennining 
Right,.; . hall he gi,•en to the hi~hest bidder at a pubhe 
auc ie n, and one-half of the proceeds of the sale shall 
be allocated to the State, and the ether half to the 
lawful transfer-holder of ~uch farm or ground or his 
legal heirs, and in thc e\·ent of a ,;pecial agreement 
havin"' been ('oncluded with regm·d to the licPIH't' 
mOJJe,\,.;, the lawful a,.;signe (undt•r such agreement) 
hall b> entitled to the 0\\'11 r's half." 

Ry the Gold Law of 1 0 the nold L w of 1 fH\ \\ .._ 
repenlet!. hut he Be. luit of the 2.ï h .\ugu,;t, 1 01\, \\11'-' 

th• l'ein expr "· ly re-affinned :md the ft ehold owner's tit lP 
therefor made indefea~ible. 
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de Eer"te YoJkqi·aad, in 1 flü. unaniem het Besluit van 
25 Augustus, 1896, waardoor het definitief ndgesteld en 
u~i-lloten werd, dat de eigenaars vau het eigendom~reeht 
alleen de versonen waren, die gerechtigd waren om mèt 
het Goevemement in de opbreng. tên te d 1 n. 

Dit Boesluit leest als volgt :-

"De Eerste Yolksraad, lettende op de Regering mis
xi,·e, d.d. 12 dezer, en op de zogenaamde ondermijnreC'h
len. tans onder behandeling; o\·erwegende. dat dt? Eersü• 
Yolksrnad, bij art. 12 2 van 20 September 1 !l.i. deze 
z wk uitgesteld heeft, om het publiek hierm·er te horen. 
en dat de overgrote meerderheid zich ve1 klaard heeft ten 
gunste van het reserveJ··_n, dier ondermijmecbten voor d<> 
eigenaar en ook :voor de , taat; o,·er\\·egende. dat het 
delven onder standsdorpen, bewaarplaaben, enz.. hij dl• 
o11de Goudwet, art. 21, altoos verboden wa. ; besluit dt.> 
Yerbodsbepaling (van art. 121 van de Goudwet van 
18\l.)). te blijven hnndha\'en, tot tijd en wijle aan de 
Eerst Yolksraad en aan de Regering de noodzakelil;:heid 
geblek n is, die verbod'lhepaling op te heffen. en al. dan 
de bewerking dier gronden te doen geschieden onder 
r~crultiec; door de Eerste Raad va. tgesteld. n met dien 
'er'ltande. dat wanneer hiertoe besloten wordt. de voorkeur 
op zodanige ondermijnrechten zal worden toegewezen, aan 
de meestbiedende, op een publieke ,-eiling. en de opbrengst 
van zodanige veiling zal. na aftrek der · onko;;ten, "·orden 
toegekend de ene helft aan de • tnat n d andere helft aan 
de wettige tran,;portltouder van zodanige plaats of grond. 

of zijn wettige erf!<' •namen err ingeval waar t.>en speciale 

on~ reen kom:-;t gemaakt i,;, met hetrekking der I i ·entie(l'el
rlt•n, alsdan zodanige rechthebla~nde gen·ehtigd te zijn tut 
de eig naar,;helft." 

Door de C:ouawt't \':til 1 !l werd de Ooudwet van lH\10 
hell'oepen, nwnr lwt Besluit van 2.1 Augn,;tn>.:, 1 flli, Wl'l'd 
daarin uitdn!lrkelik he\'L•sti~rl en de aan:pnwk van de eige
naar van he( •iaendomsreC"ht onhen·oepdik geruaakt 
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MILNER GOVERNMENT. 

In ~Ton·mber, UlOl, a Connni.-sion \Yl\s appointed h,'t 
Lord :\Iilner to enquire into the working of the Gold 
Law, :Xo. l.ï u 1!:3fl8, und to report \\bat ulterations and 
ameudmenb were H .. quired then•in. The majorit~ of this 
Cmnmission, Hir Richard Holomon, :\Ie:-;srs. C .• \. . Wentzel, 
Brakhan. and Houli t, reportcd, intfr al ia :-

1. That the titles to land in the Transnull vested all 
minerals in the owner of the land, und that con.-equentl,\ 
'\11,\ legislation "hic:h \H>tdd merPl~ c0mpensate the 0\\ 11\'r 

for damage done to the surfnee h,v the establishing ot 
diggings would he c:mfl.scatory legislation of the mosL 
pwnounced character. 

2 . Tlwt the two underh ing princ·iples which uppearcd 
to havt' been kept in view throughout th whole of t lH• 
(i ld Law.· were :-

(a) That in the puhlic intPr~st the Rtnt' should han• 
the eontrol and managenwnt nnd disposal of a ll 
precious ston nnd met als. 

(b) Tlwt the owner of tlw land on which preeious f>tones 
and metals are diseovered should in any di~position 
of them made h~· the State n e ive a substantial 
interest. 

Tn c·oncluding a most exhau-;tÏ\·e report, the Commi:-;'<ion 
"lH'eiall,Y r~eommended that nn amendnwnts 1-'hnuld lH' madt• 
tn the lnw in pursuance of tlwir rrport \\ hiC'h wou ld in an,\ 
\\ n_\· affect ri(!hts arquired undPr the Pxisting luw. 

_ ·o "Jll'Cial reierenee wa: mud • in the report to tlH• 
bewaarplaatsen que:o;tion. 

ln 1!103. ~ir Richard Rnlomon puhlisht>d a Draft 
Ordinance nmPndinrr in cNtnin respec·ts thc e . ·istin~ G!lld 
Law d 1 flR, but ~o am ndnu.>nt wn,.; made affeding t ht• 
freehold owner's right to half t h pr(){'rrds. 
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MILNER GOEVERNEMENT. 

In November, 1901, werd een kommissie door Lord 
:JJ ilncr aangesteld om onderzoek in t • ~tellen in de bewerk
stelliging van de Goudwet );"o. l.ï nm 1 ü . en om t' 
rappert.eren welke veranderingen n verbeteringen daarin 
nodig waren. De meerderheid van deze komrui sie, 'it 
lüchard Solomon, de heren U. .\. W eutzel, Brakhan en 
Houliot rapporteerden onder ander :-

1. Dat de grondbrieven van grond in de TransYt al alle 
mineralen in de eigenaar Yan het land doen berusten •n 
d ·tt ten geyoJg daarvan alle \retge,-ing, die slechts vergoe
ding aan de eigenaar verzekerd \'OOr . chade veroorzaakt 
aan de oppervlakte door het daar-.;tellen nm delverijen, 
gelijk zou zijn aan verbeurdverklaring van de hoogst.e graad. 

2. nat de twee crrondbeginselen, die onder bet oog 
gehouden werden door de Goudwetten in haar geheel, 
waren: 

(a) Dat in het belancr van het publiek de , taat het 
toezicht, bestuur en de b schikking over alle edele ge. teen
t.=n en metal n moest hebben. 

(b) Dat de igenaar Yan het land, waarop edelgesteen
h·n en metalen ontdekt werden. bij het >erkopen daanan 
door de Staat een aanzienlik deel moe.·t onh·angen . 

. \nn het einde van een breed,·oerig rapport, gaf de 
lwmmi>'si~ f\).leciual aan de hnnd, dat wegens haar rapport 
geen ,·eranderingen in de "·et g >maakt moesten worden. die 
op enige wij7.e een inbreuk op de rechten, verkreapn onder 
de bestaande wet, zouden maken. Er werd niet . peciaal in 
het rapport naar de Bewaarplutlt:4en-kwe"tie crerefereerd. 

In 100::3 publiceerde • ir Hic·ltnrd • olmnon een w' sont
w~rp, \\anrin dt> bestaande (;cndw •t van 1 Çl in zeker 
opziehtcn veranderd wl'rd. doch geen verandering \\ erd 
genwil kt. wnnrd or lJ>t recht n1n dl' t igrnanr van het eig-en
domsr •cht geaffekteerd werd. Een v •rkozen komite', 
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. A Select Oommittee was appointed, consi ting of Sir. 
Rtehard 8olomon, ~Ir. H. C. Hull and others, to report ou 
the Draft Ordinance, and on the 13th Jul,r, 1904, the snid 
Committee hrought in their report and stated therein that 
the Draft Ordinance expres ed, with the exception as to 
the size of the mynpacht, the unanimous view of the mem
hers of the Oommîttee on all the important questions dealt 
with in the existing Gold Law, aud left the freehold owner'!i 
title to one-half of the proceeds from the Hewaurplaaben 
undi turbed. 

When Sir llichard Solomon introduced the Druft 
Ordinance into the Legislative Counc:il, he spcciall,') dealt 
w:th the question of the bewaarplaat en, and i. reported to 
have said: "lfhe Ordinance then proce.ed!i to deal with the 
vexed question of bewaarplaat en, and here there was no 
dra. tio change. Here are t'>'·o proYisi( 11s , for the purpose 
of protecting vested rignts or, if the rights were not ve;;ted, 
then of protecting equitable rights. The;\' were most carcful 
in thi . Ordinance as far as possible to proteet vested rights." 
He also specially referred to the Yoll~sraad Be:;luit of the 
2.}th August, 1896, and said: " That iaw was at present in 
force," and explnined that that fuct had to he· horne in 
mind. (See HünsPrd Dehate;; of the Seeond Session of ~he 
Legislative Council under the ~Iilner Government, 1903 
1904; page ûl.) 

TRANSVAAL GOVERNMENr. 

Some two years later the Trant..vaal GoYernment 
broug)lt out a Draft Law wlw.reby it was provided llwt the 
1rhole of the proceeds of the l'ndermining Hights would go 
lo the , tate. H thi" Dmft Ordinance had hecome law the 
pffect would have been that the freehold owner would ban
been entirely divested of hi~ intere t in the proc~eds of the 
Bewaarplaa~sen. The publirabon of tiiÎs Draft Ordimmrc•. 
howevet, met with . uch opposition lhat it ·was withdrawn 
nnd. ·wother ])ra rt pu hli~hed \,·hcrehy it was ptovided t hut 
Parliament .. hall decide ltmY the proC'eeds of thc Bewanr
plaab;en shall be dealt with. 

... 
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bestaande uit Sir Bichard olomon en de heer H. C. Hull 
en anderen, werd toen benoemd om over het wet mlt\verp 
rapport te doen. Op de 13de J ui ie, Hl04, bracht het ver
kvzen komitee zijn rapvort uit en meldd daarin, dat het 
wet ontwerp, met uitzondering van de grootte van de 
~Iijnpucht, de_ algem ne zienswijze van de leden van het 
komitee in verband met alle b langrijke punten, in de 
IJep,taande Geudwet belHmdeld, beoocrde. De verhouding 
dan van de eigenaar van het eigendom. r ·ht, met betrek
king tot de Be,vaarplaatsen, werd du~ niet betwist of in 
twijfel getrokken. 

Toen Sü· Richard , olomon het wet~ontwerp in bet Hui" 
iuleiddtl, behandelde !lij "pec:iaal d Bewaarplaatsen-kwe. tie 
en van hem werd er gerapporteerd, dat hij zei: · · Het 
wetsontwerp gaat dan voort om d' kwellende Bewaar· 
pluatc;en-kwe~t.ie te behandelen en hier werd er geen dras
tH~se wijziging gemaakt. Hier waren er twee voorzieningen 
met het doel om gevestigde rechten te verzekeren of indien 
de reehten niet geve tigd \Yfir n, dan om rechtmatige rechten 
te wrzekeren " Hij maakte ook speciaal melding van hPt 
\'olk~raadsbe. luit van de 2:). t" .\ugu. tuR, 1896, en zei: 
" Deze wet was tans van kracht " en mAakte het duidelik, 
dat dit feit onder het ooa behoorde erehouden te worden. 
(Z::ie Han>;ard-dUms ie. van de 'l\Yeede Z::itting van de Wet
gevende Yergadering onder het ::\Iilner-Goevernement 1903-
190-!, bladzijde 61.) 

TRANSVAALSCHE GOEVERNEMENT. 

Z::owat twee jaren later bracht het Transvaal e Goe
vernement een koncept-wet in "aardoor het voorgesteld \Yerd 
dat de opbrengsten van de be\\ aarplaat:-;en in haar aehe 1 
aan de Htaat zouden worden toeg_ekend. Indien deze 
konc pt-wet door het J>arliament aangenomen werd zou het 
gevolg geweest zijn dat de eig 'IJUar aeheel en al Yan zijn 
belang in zulke opbrengsten beroofd zou g weest zijn. 

D publilmti van dez' koneept-wet wekte zulke oppo
sitie op dat dezelfde teruggetrokken werd en een !Uid r gepu
bliceerd waarin vootziening gen1nnkt werd dat het Parlament 
zou h sluiten hoe met de opbrengsten 'tUl de bew<Hl.rplaat
sen gehandeld zou worden. 
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\Yhen introducing the Bil! (the pre ent Gold Law of 
1908) into the Legislative Assembly, tbe then Minister of 
1\Iine. (our pres nt Judge Pre ident of the Transvaal) gave 
the hstory of the different Gold Lavv wbich had been 
pa sed from time to time, and stated that it appeared clear 
to him that the minerals in the land belonged to the owner, 
hut that the Gaverument had the right to the control, 
management, and disposal of the Rame. He al. o stated 
that they, the Government, wi. hed to respect th rightl' 
granted by the Yolksraad resolutions, aamely, that one-half 
of the proceeds of any sale would go to the owner. (See 
Ransard, pp. 492 , 403, <104, Legislative Conncil, Transvaal, 
1908, and pp. 708, 700, 710, Han ard, Legislative A sembly, 
1908.) 

After the Bill had become law, the Government, in 
accordance with its undertaking, appoinled a Commission 
in :Jiay 1909, con i. ting of the Ronaurabie ~Ir. Ewald 
Es elen, K.C., :Z..Ir. Advocate. (now Judge) GregorowRki. and 
Mr. Henry Cecil Fleischer (the RegiRtrar of l\Iining TitleR). 
to enquire into and report whether an.v portion of the 
moneyR derived from the dispo. al of bewaarplaatsen should 
be paid to an:v class of personR, and, if . o, to what class 
or classes, and in what proportion. 

The Report of the Commissioners (which was unani
moul') recommended that the only clas. of persons entitled 
to receive a propmtion of the total moneyR accruing to th(> 
Crown for the lea in()' or other disposal of rights to mine 
.mderneath the place. "·hich immediat !~· prior to the 
Cl)mmencement of Act Xo. 3;) of Hl08 were subiect to tlie 
provi. ions of .\ rticle 11 of Law ~o. lfi of 1808, is the 
registered owner of the freehold of those place;;, and that 
hi' proportion should be ftfty per cent. 
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'l'oen hij het wetsontwerp (d' t· ns bestaande Goudwl•t 
van Hlü ) in de \Yetg vende Ycrgadering inleidde. verhaalde 
dt• toenmalige Minister van Mijnwezen (onz teg nwoordig<' 

.., hoofdrechter van de 'l'runsvuul) d' geselt i d nis van de n•r
'-'C'hillende Goudwetten, die nm tijd tot tijd gepasseerd 
werden en zei, dat het hem duidelik wa , dat min •ralen in 
het land aan de eig naar behoordl•n, do<'h d11t het Go •wr1w-. 
ment het r •C'ht van het bestuur. de hesc:hikking en de 'er
kaping daarvan genoot. Hij z •i ook. dat het d wens van 
het Go vemem •nt wa: om de re<'hten door de Yolksr~tad 
Besluiten verleend, nam lik. dat d' helft van de opbrengsten 
IJ •hanld biJ verkoop aan de eigenaar zou b horen, te resl'ek
teren. (Zie Hansm·d bladzijd n 70 . 709, 710, Tran..;vaal 
Parlament n Han ard 4$12, !03, 404 Transvaal: lïtvoe
rcnde Haad.) 

Xadat het wet",ontwerp wet werd, steld het Goeveme· 
m nt, zoals ond rnomen. een kommissie aan, he taande uit 
zijn edelge8tr. Ewald Essden, K.C .. ad,·okaat, (tan. rec:!Jt •r 
( rregorowski en de h er Hemy 'e<'il Flei eh er H gi,;trateur 
nm :.Iijnrechten) om onderzoek te doen of enirr d l van 
dt• gelden, verkt·erre11 door de verkoping van Bewaarplaat
sen, aan een zekere klas per ·onen hetaalbaar was en indien 
zulks het gl.'vnl was, dan aan welke klas of kla. sen en in 
welke wrhouding. 

Het rapport Yllll de leden Yan d kommis. ie (hetwt>lk 
unaniem was) gaf aan d hand. dat de enige klas personen, 
die gereC'htigd waren om een deel te ontqmgen Ytlll d 
totale bedragen door de , ·taat v •rkr g >n door het verlmn•n 
of d<' verlwping van d ondermijningsrechten de geregis
treerde eigenaar van het eigl'ndc m"r C'ht \'an zulke plaat-. n 
wa, •n dut zijn deel vijftig percent mo ~t zijt . 



J ohanncsburr: 
Prioted at the TRA V AAL LKADEB, Harrisoo Street. 
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