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~UUR VAN SCHUTTEN.

!

T

ENDERS
worden
ge~d
onde~m~lde
20 plaatsen word.m geadverteérd bij Qouvemment8
voor de Huur van de SchutkenD18geVlïf~'
.288 van 1~99, gepubliceerd in de GouverDDl8nu
ten te'Van Vuurens Kraal, PlaatCow:an~ v~ 21
. , 1899 en, volgende nummers, als open zijn de voor
YA~TE EN
fontein, Morsfontein, LeeuwfoDtein,
-TEverkieZIng 10 termen van .Art, VII van Wet No. 40 'van l896 van en na
Woensdag, I) Juli, 1899.
'
..
TE
TW8efon~in, en Jagt'rsfoDtejn, in
d.~ afdeeli~
Steynsburg,
~r
een
Volle bijzond~
knn~el! oP. a&D~
verkiegeq, ~,...
teil
~
van. de~~11
Commiaaria, Vl'Jjbuq. _ den Landmeter •.
tlJdperk van een jaar van af den
Generaal te Kaapstad.
;
i
.
lstep Juli, 1899.
r: I )r:rllr,~deek('nde van woning
Tenders
moeten
ingezonden
E Ondergeteekende wegens zi.3kelijke omstcndigheid dáartoe genood.
,
J. TEMPLAR HORNE,
E· Ondergeteekende - Vendu
,~,'r>,'bl'nde te veranderen
worden voor 10 uur des voor.
zaakt, heeft besloten Publiek te doen verkoopen op
Landmeter-Generaal.
Adminstrateur
van Prince
rt
Puhliek to doen verKantoor van den Landmeter-Generaal,
middags op Zaterdag den 8sten
Albert"
met
inairuoiien
begunstigd
Kaapstad, 14 .April, 1899.
Juli, 1899, en diegenen die tendezijnde door de Executeuren Datief
ren moeten in bun tender twee
AFDEELING
VRIJBURG.
OF =A TER DAG, 1 J ULI,
in den Boedel van wijlen mevrouw borgen noemen voor de Raads
Langeberg lnboorli1&gen Re&M'Ve.
te t 11 ure precies,
JOHADA GUTIUIDA .ALBERTSgeb. goedr euring.
I I I ','IloE I'fa;c Ir>,
Jrlvais,en
Vooroverledene
EchtzIJn ,weIUeken~".l Plaats ge~aam~ "Kruishoft'" nabij Fellington
te
De Schutten
lullen verhuurd
genoot NICOLAAS
.ABRAHUIADRIAAN
!I't, welingericht Huis, Gr<:>cnberg; Beplan~ met CIrca 50,000 stokken wijngaard, waarin de
Grootde.
worden onder deselve condities en
KoopALBIBTS, zal per Publieke Veiling voorwaarden als de thans bestaan.
• ,;. \c'.·
"'Id, bevattende Eetvertrek
Lot No. I
Naam van Plaats.
prijs,
Phrloxera ,nu IS, die ecLter ~~t n?g twee maal zoo veel kan beplant
verkoopen te
, ~ : I: ,:lf1l,'r", Zitkamer, kombuis, warden, \\ egens do. voortreffelijkheId
i
van den grond. Een moeder
de pachten, bijzonderheden waarvan
e
I Morgen.
Roeden.
D-: ", \\',IL,"l'nl!lli,;,en Stal, suffi- PI.an~go van Amerlkaa~~che Stokken ~8 reed 'I aangelegd tot de volI
,
bij den Secretaris verkrijgbaar sijn.
.a.: ~,:,!: II'd; tegenover het Blok ~lantlDg derzelve, oo.~ sijn er reeds eenige honderden Amerikaansche
W. F. NESEMANN,
1:::':,:: " I:. ,l,'n hl'er Stranzrnan, en Stokken.gecnt.
OP
Hr zIJn 2 staodhoudende fonteinen op de plaats, die het
3282
199
235
Secretaris •
...
··t :~ ,,,',, !'i"ln, alwaar men rienkr
geheele Jaar doorloopen.
Het Zaailand is uitstekend, Veeweide uit3635
466
260
DINSDAG~
4
JULI,
AANST.
Steynsburg,
.• \1 ::1' 'i"dltt'it"
Kantoren
en muntend voor alle s~orte~ Vee, .. De gebouwen op de werf bestaan uit
3873
79
275
lf, Juni, 1899.
onmiddelijk na aankomst van den
~'1':
- i::' ~ Ikr tijJ op te rich262
~attin
.. .
. .•
eon zeer
net wehngerlCht, bijkans nieuw woonhuis
mede Kelder
3155
468
230
Kaapsohen
Trein
de
volgende
','.
'
!.; waa rlijk l'cn kans VOol'
263
Woon
.
Stal en Be,diendenvertrekken
allen onder ijzeren d~ken, al~ ook een
3072
180 ,
433
:~.. ,·.,':::'I£.;·
liet
huiS
(,;
nu gebou w Vertier af onder stroodak, dat goed kan verhuurd worden hebLEVENDE
..RAVE :
264
Ourtis
.
2615
468
160
.,-"
,ol I'Tl kali altoos goed ver. bende prachtige
2G5
Liniebank
.
Tuingronden j ,de plaats is bezaaid met 25 mud Haver
(1)
Omtrent
800
Kaapsche en Me3122
246
185
...: wor.l- n ; al-ook de Huismou- en 3 mud Koorn.
~!
266
Lylybank
rino Schapen (meest al Kaap •
2597
155
367
267
Bruce
scbe) waaroDder.
zijn 100
2~64
255
205
Illmesbury-Grey IS Pas Spoorwig.
Voorts:
LOSSE GOEDEREN.
2G8
Sishen
Kaapsche en' Merino Hamels
3226
360
230
269
Gamagara
...
I \ .1.-:' ,;!'Iaat,; Kap Kar hijkans KELDER :-.3 zes. leggers Stukvaten, 7 zes leggers Kajatenhout
en
van 2 en 3 jaar zeer goed voor TENDERS
3701
265
22
worden
gevraagd
270
Fritz
~..' .w I ,\i,laan
do, 1 Schotsche
Bla.lIwdulg KUIpen, Leggers, Pijpen, IIalfaumen, Trechters, Emmers,
den Slager.
3235
303
voor den bou w van een ge23':'
271
Lanham
"'J~ :, ; Paar Tuigen waarvan
KaJa~~nhout~n Trap en Onder Balies, Brandewijria Ketels en Koel(2) 20 Aanteel Bokken ell Kapa- deelte der bovengeno-mds lijn tus2973
215
579
272
Wright
I : J,,' EOl_"t'),;cl!emet Zilveren
vat bijkans nieuw, enz. enz.
ters.
2835
318
sohen Malm sbury en Mooreetlburg,
205
273
Bredenkamp ...
(3) 10 Aanteel Beesten.
3009
een afstand van ongeveer 30 mijlen.
215
395
i'-.I_'';
.;11 I\at !log meer zal ver, 130ERDEf.iJGEP.E,EDSHAP
:-1 Paarden Wagen, 2 Open Karren
27-!
Dingle
(4) 1 BuL
Tenders te zijn :3526
187
250
":'."
•. 1\ -rurn
waarvan een meuw, 3 Paar TUigen, 1 Span Voortuigen, 1 Lot
275
Parson
(5)
I
Paard.
(I
)
Voor Licht Spoor, met inbegrip
139
273ó
200
Einde1ij k ;
ZWlDgels,. Kettings, 1 Snijmachine nieuw, Ploegen, Eggen, waaron276
King
(6)
2
Muil
Ezels.
2824
332
van
permanenten Weg en ander
205
: r. \ ' . lI:j i-n Trek l'aa rden co
der een nieuwe Howard, Manden, Graven, Pikken, Schoffels, Culti277
Brooks
Materiaal.
Dan
weder
op
DOYDEltDAG
DEN
2489
410
150
vators,
enz.
enz.
_ \'.\: ',.
278
Spence
6DENJULI, (twee dagen later) op het (2) Voor Gewoon Spoor met in2750
19
165
v E E.:~ 0. Extra Ezels, 1 do. Rij e~ 'l'rek Paard, 2 jonge gedresseerde
dorp PRINCE ALBB&T, om 10 UUR
B. BERG:-iTEDT.
begrip van permanenten
Weg
.3 Jarige Roadsters, -+ Melk Koelen en Kalven, 7 Ossen, enz.
s' MORGENS, 1 Wagen, 1 Scotch
en ander Materiaal .
I/il,
j' C"., Al,,!,)lj"rs.
Het gewone assortiment Huisraad, en wat nog meer zal worden
Kar op Veeren, 1 Span Tuigen, 1
HET
Voor verdere bijzonderheden doe
aangebouen,
l'a.: . ~I ,j ,0" b~I~).
Egge, 2 Ploegen, 2 Balies, 2 Zeep- aanzoek bij dit kantoor op of na
potten, 8 mudden Koren, omtrent den .Oden dezer, dan zal een af.
DAVID JACOBUS
LOUW, J. P .. H,z.
NOG STEEDS DE.OVERWINNAAA
500 Ibs. Rozijnen.
Het gewone schrift van het opgptrokken eonassortiment
huisraad
bestaande
uit tract, de specificati« en de tenNleu".,..te
Overwr"'DDIDIf:
Tafels, Stoelen, Ledikanten, Bed· de,.-~orm verkrijzbaar
zijn, tegen
Karrufontein,
P.O. Vententad,
26de :Mei, 1899.
den, Kasten en Kisten.
Keuken- betalinz van een Jfuinje
DE HEEREN
MALCOJlESS &; Co ,OoIIt London.
gereedaohap enz. enz.
De Tenders moeten op de voorMijne Heeren,
zoo aio gij natuurlijk
WL'Ct ben ik een harde
telenstander
yaD de 'Brudaiekh
Wel en iD dIt
Vrienden, vergeet toch niet de gescbreven gedrukte vormen ingee
\ vx
opzlcht enl ik nooit
veranderen
tot den dag mijn. 1100.1.,
Doch dit nlet~leD.taande
beechonw ik bet
dagen der Verkooping.
Bij het dend worden, en moeten vergezeld
_' VANden plicht
van iederer
~r
om .ooyer
ruoj("lijk ..lie middelen te ".braiken
om lijDe ICbapen te ont:
smet t.m en ~",zoDd te . .rd- n. I k heb bijna lederen dip onder de zon 8'8bru1kt eD ik lI:aD met
Station
op
den
4den
Juli,
(de
tr ...in gaan van een kas-deposit van £1,000,
vrijmoedigheid
zeggen dat uwe "Arrow Brand Tobaooo Extract"
mij nog de beste
Kostba.re Pla.a.ts 'Voor Struis'Vogel of resultaten
gegeven heeft.
.
komt er aan omtrent balf-twaalf die bij niet aanneming
van den
GoedereD,
Wingerd Boerderij.
Ik beschouw nwe "ArrowBrand Extrac· ... de EeJ'lJte" dip iD de Kolonie,
voormiddag)
en
op
het
dorp
den
tender
zal
worden
teru~gegeven.
Ik hOOl? ea yertrouw
,lat onze .Minister
"an Landbouw
zorgen ui dat ieder depot in de )[oloni.
"an deze dip v~rzor~d
7.&1 worden.
Ik ul .. 1 bill groetste genoegen heb"en 0" uwe dip au mijn~ 6den Juli.
Wanneer deze voorwaarden
niet
waren,
enz.
Ichup-lJoeren
h. reeomma.ndecren.
DE Ondergeteekende daartoe gelast zal publiek verkoepen ter plaatse
vervuld zijn, zal de tender Diet.
D. J. DE WET,
Ik
noem
n.
'j,
Uw
D.
W.
Dienaar,
nabij V ALE SIDING,
aangenomen wc-den.
'
Vendu Administrateur.
D. P. van den HEEVER, L.W.R.
Io-olI'I'nten Boedel van
De regeering verbindt zich niet
Vendu Kantoor,
Karrnfontein,
p.a. Vententad, 26th May, 1899.
om den laagsten of eenigen tender
1. E. w. HOWE.
Prince Albert,
Mes8l'f1. MALCO.MES8 & Co'1 East London.
aan te nemen.
te ~O.30 uur '. JD.orlfe:n•.
26 Mei, 1899.
I am,"" you will l:ulloubtedly
kat "', a severe antagonist
of the Peab Ac' &Dd iD thi. opinion
Tenders, gericht aan den Con.
I 8JI Il remain t o t h .. day of mydeath.
'
t: 'J[1,dr,,,,,'t' ekenden behoor-lijk
De plaats t~1ans .bewoond d<>?r den he~r Jxconus LE ROE\ gelegen
troleur en Auditeur Generaal, sul_In 'pi'e of this,. however, I consider it tbc '11I1y of eYfry tarmer to use all JIO'IAiblc m.aul to take care
:: ;;L-',
z'111en publiek
veraan de il reedeRivier ID de Afdeehng van Swellendam en metende in nt his -h eep, and keep them in good h......ltb, f haye ~ almost every brand of dip uader tbe lI1lll and
len worden ingewacht in het Auditcan say conscicnt iously
tInt
your "Arrow
Brand Tobaooo
Extraot" h .. given me the bë;t
k00:-t·:, ' ;'
haar geheel GO() morgen, waarvan H5 zooals opgemeten door eenen resalte.
K_antoor, Grave Straat Kaapstad,
Landmeter onder de groote sloot van de hoeren Dieterle en De 'Vet . I const Jer your "Arrow Brand ExtrJ.ol·' the beet dip in the Oolony. I hope. and trust
niet
later dan Maandag, 10 Juli,
DINSDAG. 4 JULI, e.k.
hat our )fInI,lcr
fur Agriculture
wi 1 have nery
depot
the Colony supplied wilh thil dip, I tlbalf
valt e'n waarvoor genoegzaam water gegeven zal worden, zoodat het Illw.y. ~.tecm II " gN:al pJ"""llrC to recomlllend 10ur dip to DIY old Iboop-farmcr ••
1tl99.
I' l'
I", 1'.".
I have the honou I to be, Sir, Your O!,edient 8e"ant,
gehuel bezaaid kan worden met Lucerne en benat worden en daar de
100 lerate - klas Vette Kapater
JNO. BROWN,
1./.,·-,:'
Elf
!.iclegen aan de grond van de allerbeste
Karoo aarde is, is hij ook zeer geschikt voor
(Signed)
D.
P.
van
den
HF.EVER,
M.L.O.
Hoofd Engineer.
Bokken.
"
.
v"
r:·-::
""cr;l.t,
.'.
Paarl genaamd Wingerd.
Een gedeelte van den grond is alreeds schoongemaakt.
Het
Kaapsche
Gouvel1lementa
Spoorwe~n,
50 lerste-klas Vette Echapen.
"The B!ue
House" met !tet buitem-eld bevat uitmuntende weide voor Struisvogels en Vee.
£ureau van den Hoofd Engineer,
Kaapstad, 9 JIlni, 1899.
':a,,:·o: ': :a',d, net, . ;uthe-ant,
en
De trein naar Swellendlun gaat over de eene zijde van de plaats
OP VRIJDAG, 30 JUNI
::':.::)
\\·,,'nhllJ" mut Winkel cn en daar deze en de aanliggende plaatsen ongetwijfeld van de Kost.
Kar·!)
Yuan.l'n van de noodig( baarste zijn, was het goedgedacht door de Railway Maatschappij op dit
KENNISGEVING.
AL de Ondergeteekende publiek
:':;"'::':"':r":~\cI'lJ; heplrlllt
met E gendom ecn Siding te plaatsen en het is bij deze Siding (ValI') Siding)
doen verkoopen ,te KLAPMUTSLr::'
,(/;·t,'n
\' f'llchtboomen,
waar personen die de verkooping willen bijwonen moet-en afstappen.
STATIE, bovengemeld getal Bokken Afdee/ingsraad van Prins A/bert.
D;:' r c•.r
en uiterst
geschikt
Ongetwijfeld is d;t een Kostbaar Eigendom en de aandacht vaa
en Schapen.
KENNIS w0x:<itbij dezen gegE:tven,
": ,'. ILlndl'l;, Bezigheid.
personen die Struisvl gel. boerderij op een groote schaal willen drIJven
Gelwborgd goed ID liter present te tijD.
dat het ln de bedoeling van
Il. i.,
(;'!I'Ij,_'l'en; het gewoon wel ,"aardig.
den
Afdoolingsraad
van Prins Albert
A·,-, :: ::;, ::' II 'll~l'aad,
Let op den naam I
ligt om aan Zijne Excellentie den
II' .~ :"1'1"1 :iourten
NC<Totil"
ABRAHAM
J. BASSON,C. Zoon . Gouverneur aan te vragen, op ver.~.\~.~, "t:If'l.;L'maakte kleederlln,
Hobertson, 16 Juni 1899.
zoek van de heeren O. A. Oosthuizen
Dl '- ,'I,,:-;tollL'1l in ,...rrrooteltoc
Fa"re, Van Eyk !5' 00., .1f81fUJeT8. J. zoon, Gerdlem Marincowitz en
,... ,:,.;,
.;oortenSmeerware
MAAR. DE MEEST OPRECHTE
Gert Marincowitz, om etm . procla.Paarl, 21 Juni 1899.
Boeren en andere
L·'~.,
..,rll:'.·n
Enamelledwaren,
matie te doen uitvaardige ingevolge
:"Tl
G la,_; en l'orcelf'in
Belanghebbenden In Landbouw
sectie 152 van wet ,. 40 van 1889 ,
.,,:,lJ.(!H andere
artIkelen
Jn the Supreme Gourt
nopens het sluiten ván het volgende
MOESTEN GEBRUIKEN
.' ". ";'. Cllll.'I'1trJjvcn.
or the Colony or the
gedeelte van den weg, nl :Li~?,~, ':.U EYK & CO., Afslagers.
Cape of Good Hope.
De weg van het kruispunt van
den
Vi:whgat - Kopjeskraal weg
f'1.J: , : ' J ':'" 1"".'9.
IS DIE VAN
VERVAARDIGD
DOOR
leldende over den plaatsen wndavel
Cape Town, 12th JaDe, 1899.
(Visch~t) en Kopjeskraal tot waar
li
Keonisgp.ving
In the matter of the Cape of Good hij biJ den weg komt boven de
ZE ZIJN DE BESTEN.
Hope Permanent Building Society, woning te Kopjeskraal.
tn
Limited,
in Liquidation, under the
Ieder
bezwaar tE-gen ue gewier goederen MOETEN WORDEN OPGERUIMD
New Companies Act, 1892.
noemde aanvrag~
zal schriftelijk
ten gevolge van het zich terug trekken van
EENIGE AGENTEN.
moeten worden mgediend bij den
PON the
Motion of Mr. ondergeteekende binnen drie maan·
den eigenaar,
MCGREGOR
of COUDselfor the den na dagteekening
Ai.:y ;"'r~()'ji'Tl dit' ids te vor·
van deza
Offioial Liq_uidators of the above- kennisgeving .
. ,'-:'::1
:, IJbCIl
,"an den boven1l~:~I':,":. B ,,·,!,I worden verzocht
SOCIety
upon r~
Op lut van den Raad,
Nooit 'll'ee, zulk een kans, om Meubelen, Aardewerk, ens., named
C,~, 'é: lo .. :. g. 'I in te dienen,
en
their petition filed praying for an
D. J. Dl'.: WET,
TB KOOPBN.
order calling upon ali Peraoua
~ ': ['c'>, :.1 n ':1.' iets schuldig zijn
S~crt:taris.
aa. C"·:r). r::r;I'O boedel, om de dool'
haliDg Claims ~t
the Society
Afdeelingsraad-Kantoor,
to file the same WIth the Liquidators
.Gr
Y":', ':.,
i -,de bedragen to bePrins Albert, 12 Juui 1899.
VOOR
and &8kin~ the Court to fix a time
~:1." ,:1}:.-: ~a'ltoor dl'r bezigheid
within
which
they
.hall
do
80.
,a::
.' , ':, i", I)o\lcr)as
,'"',
~, Grikwa".',
". -',
1!!nrH'11
Zt'3 Weken
na
IT IS -ORDJlBBD
:,..
" in !,,:i'I!C';t(ledeze,,;.
that
the
Ist
day of Auguat next be
Ij ..,; ..
'.
I
op de ?est mogelijke ma~ieren en s:ewaarborgd vol'fens Analyse'
. - ,', o,'·:l'.
tt' K' lm be,r I cy, 1:\ gemaakt
(HET JAAR 1899).
ENOERS
worden ingewacht
and it, is hereby fi~ed. as the da.~
rijker ID percenten te ZIJ:! dan eentge andere Meststof.
door den Ondergeteelcende
before which all Claims .hall be
Door een bijzondere behandeling met Zwavelzuur net 7·00 snel
DEVil 1\. !ll'\(' \~ ,\ B!{()W~
filed. This order te, be pnblished tot den 8sten Juli, a.s, voor 30,000
~60,OOOBOO_EK,
werkende als eenige Guano maar zond, r het Land daarbij uittepptten.
l'~ .,: :', ,r, \'001' de
by aix insertion. in three Engtiab ongeëute, gewortelde.A merikaanscbe
f. I'. tt-i;r, 'j'c,;talllentair,
Gewaarborgd de soort van den naam te zijn eD n1J van IDI80teIl Pesten Newspapers in 0ape Town, in the WijIllftokken (Riparia en Rupestris).
Te verkrijgen bij
,
\h;o Straat, Kimberley
Pr1j81JjSiell en Vruohten Xweeken Olda, aan eellig &CIreI graUa 1'8ZOD.
Men kan voor 5000 of meer tenor Weekly Bditious, and a
VOlGT -" Co., Lacly Grey Hrldlfe Station.
nWDber of inaertioua in a deren.
den.-Adree : I.
II: J' w'ornt m"a,r ""a.ar
OF BIJ
Dutch Nenpaper.
De boo~te of 1.aagate teoder uiet
,.~ '," , " ·\e:.'.~
lh..ar
bem
noodr.a1rulijk te' worden aangenomen.
"" _~r.oelor"
Capiliarine
~.b,,!.I.,t he: Het
Kaap.ohe
OheD1i.ohe Syndioaat
By order of the Court,
i
pO"t.
EQUITABLE KAMERS ST. GEORGE"~ STRAAT.
F. J. J. FURTER.
'':'"''''
III!:Y"f:~
.\I.\TTllf:\\
ol
H. TENNANT,
THO, MASTERTON, Secretaris.
P.L GM lWlliU. 1Ja purl (lIJ ltIaIt- .
Groot DrakeJWtein.
BegiabV.
\.\:'i
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I~.

_:

"t

Jaarlijksche Uitverkoopen

J!

';

,

SUPER - PHOSPHATEN

aan Crediteurs
De~itenrs,

De

Gnited A1kali Co." WidnBs, Engeland.

JAMES

SEARIGHT

&

OPRUIMINGS VERKOOP

"THE LIITLE. DUSTPA~,"

CO.,

U

Cape Chemical Syndicate Limited.
BEENDER

GRANEN, WIJNGAARDEN, VRUGHTEBOOMEN ~ TUINEN

'\,

.J

MESTSTOFFEN

ano

44 tot 50 Pleinstraat,

Kaapstad.

VRUCHTEN BOOM EN

••

T
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~:Lu.

}

...

,\

I

.'0'

1"':1

"-filii

114 nOl"::
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"0'"

h()(_lp

La[)d;

?'I,or

mp!

H. E. V. .PIC]$:Sar.oNB,

Aan Wijnboeren

t

t

1
I

i

f

!
I

DW

~.r

~

&

~

Publieke Verkooping.

30 Eerste IJaS Gednleenle

"'0

Purdel:
OP

Rn.l.fouteill MaImeebury.
27 JUlli, 1899. ..

Dinsdag, den 18den Juli, a.e.,
tTIT HL""NNEN VENDU KRAAL .ALHIER
OP 'T DORP

]\II a,

e - b'U. ry,

::J.. .. ~
PUBLIEK

VERKOOPEN:

Gedresseerde Paarden,
8 Basnto Ponies,
25 Muilen, Ezels, 3 jaar~ond.

4()

Allen in pracftige Conditie, en ~esohikt. voor dadelijk
gebrllilr. Onder de Paarden bevinden zich eenige zeer g~geteelot' diereu die de aanp~~ht van I!efhebbers over waardig
~Jjn. De naam van den EIge.naar 18 ZOO good bekend dat
verdere aanbeveling overbodig IS.

I.

J. Vv. Moorrees

Jr., & Co" Afslagers.

Vendu-Kantoor
Malmesbury,
~l Juni 1809.

J. D. CART\\TRIGHT & CO.,
GLAS-

EN

PO RCELEIN-

ADDERLEY

MAGAZIJN

EN :JARLING

l}ET., Ontbijt-, en Theeservies,

en alle soorten Aarde·
werk in groote keu!' .
.
Hang. en Tafellampen, Vloerlampen voor de ,Voorkamer , Tafelme&8en en (anta8ie- artikelen en alle HUlshoud·BenooUlgdhcdtJn.
Verzil1erde "0 Fantasi'1 Goederen, geschikt voor Trouw., of Verjaardagspresenten eeu Specialitmt.
J uiat ontvangen een lading van hun
speciale Port.

rJ

,. VICTORIAN 'VATER- \VRITE OIL,"
I~

1'.\TEXTE
DE

.. FACCET

NOZZLE"

BEST~

IN

OLIE

OE

Z

.EN

OP

noot,

-- -------------------

Paarl, 26 Juni, 1899.

--------

E

EN Onderwijzer voor de
3de
Klasso
Publieke
School te Klipdrift dist, Fraserburg.
Salaris £80 per jaar
met vrij
logies. Vereischte
van Engelsch, Ho llandsoh en
Piano. Applicaties moeten vergezeld gaan van de noodige
Certificaten en getuigschriften
en zullen ontvangen
worden.
door
den Ondergeteekende.
Werkzaamheden
te beginnen
zoo spoedig mogelijk.
W. T. VANSCHALK~IJK.·
Klipdrift, }4'ra.8erburg.

De bedroefde

ANNA M. O. PIENAAR.
geb. Jan.e.

t

MOOIE PIANO'S

!! LAGE PRIJZEN! !
als in Stellenbosch bij

F. W. JANNASGH,
II

Kom en zie zelf, of schrijf
om inlichtingen ..

UITENPRA~TIJK
oyer te
nemen (of te huur 110111
men
dat ~erklellt) voor den prijs van
uitrUIIting,
genr.m.iddelen
ena.
Goede gelegenheid voor Hollandeche
Afriwndelil
Schrijf onder "Surgery',
aan 't kantoor van dit blad.

, PPLICATIES
metgetui~rt schriften en certificaten
van bekwllarnheid, om drie
kindAren onderwijs te geven,
op eeu Doe. Jnplaat.i.
Onnerwijs te zijn Hollandaoh,
En~elsch en Muziek. Appli.
catles zullen ingewacht 'worden
tot den lOden Juli. S 'laris
£36 per jaar en vrije inwaningj; moet t Jt <ie N. Gorefor.
meerde Kerk behooren.

C. W.

VA~ DER

,

D. J. ROSSOUW
Hoodconllt&nt, Porterville,
28 J nni 1899.

BENOODIGD

G

BQU ALIFIOEERDE
Hoofd Onderwijwr
of
Onderwijzeres,
voor Armen
School van 40 kinderen
te
Geelhoutboom,
één uur van
George. salaris £80 p.a. en
£18 voor logies. Te beginnen
met September kwart..wU. Ap.
plicaties met Certificaten van
bekwaamheid en goed gedrag
ingewacht tot 14 AUg'Jstua.

MERWE,

Wildefontein,
Lady Grey, .Aliwal·Noord.

Zooals iiJ gebrnik bij d·j NederlacJscbe Regrering.

P.ulsche Executeurs (amer Beperkt.

\

OE TYPEWRITER

VAN

OE WERELD.

Prachtige voorraad van Kantoorb8hoeft'.m Groote en
uitgebeide hoeveelheid Schrijfbrnoodigheden
en Type.
mtin.; Artikels.
SC1~Rl.JF OM CATALOGUS EN PRlJ~LLJST.

REliNGTON TYPEWRITER AGENCY,
Ben ell(ln- ein de St. n corge'~-straat,
KAAPSTAD.

.~A.4:~~~~
Nederlandsche Zuid - Afrikaansche
_

SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.
-_ ._--,----..

De kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen L.!} de Zee naar Pretoria, Johannesburg
en
andere plaatsen in de 'Transvaal is via
LOURENCO
Van

liaaz'

LOllrpnc'l \Llrtl'lc.
:1~H a.!IJ:I.ll
.

r4ARQOES.

Pretoria

:; ~9 mijleD, naar Johannesburg

Vau Durban r.a.ar Prot.')ri~ .j Il mijlon, naar Juhannesburg 493 mijlen.
Van K.lap,;L'll
nlla:- Prolori..L II) H z.DIjiun, naar Joha.nn~'3bt1rlP 1012
mIJk'o.
~

•

VRACHTPRIJZEN
V!l.n LlJ~L·c::'CCJ .Ii'.l·q u ..) n,w.r
"

'I

" DUIban
"
"

" Kaapstaa
"..

..

Pretoria

REIZIG ERS.
£·1 78. 6d. en £3.

Johannesburg
£4 19s.
J'rdo~i,t £0 8s. en £4
Johannesburg
£B lOs.
llretori:l. £11 188. 9d.
Johannesburg £1111s.

9.

en £3 188.
1:28.
en £4 6B. Bd,
en £8 Ss. Bd.
9a. en £7 19s. Bd.

_Inlichtin>ren verhij~LJa,;,r.aan JJ t ITuofdbllreau, P08tbus 383 te Pretona (Z. A. RepublIek) f'n bIJ de Ihrl'ctie Heerengracht 270 te .A
dam (Holland).
mster_

Monster

Pu hJiI' ko Verkoopi ng
M

enz., enz.

,

Gelooid
Zadels,

.'
,

" .....

~,.~

" ~....'. !t}~~,~~:i.
,:":.i~:\..

EN gecerti6ct'erdo Gouver-

E

nante voor uo Gouvernements School te Elandsfontein,

In den Insolventon Boedel van
J. C. TF.uUO& Co.

BritstowII, voor IIollandsch,
Engelsch, en MUl'.iek.
&larii
£36 en alles vrij.
.Aanvragt'n in te zenden bij den
ondergeteek~nde

Op MUNDAG, den 3den Juli,
aaD.st, zal de Ondergeteekende publiek
koopen:

doen ver-

1. Aan de looierij in. den
Ouden Tuin :'
Een groot IJzeren on h(luten
Afdak, circa 300 IJzeron Platen,
looiers. gt'reedschappt'n
w~ronder
] Marble Sl~p, 2
ShJPsteenen, 7 groote Kuipeu,
1 ~Jle"l ~ Balken, Koperen
Boiler, NW.I1rnachine,Bas, Kalk
Vet, Vat Aluim, enz., enz.
2. Aan jen Winkel in Ma;nstraat:Il Nieuwe Zadels on Tod:uen
circa 30 stellen Achtertwgen
waaronder Koeta Tuigen 1span
van acht beeste. vel tuigen,
groote
hoeveelheid
gelooid
feder, en vellen, tuigeonu.kers_
gereedschap en benoodijCheden
Zweepen, Voorslag, HaltlPri!,
Toonbank, Rakken, enz., enz.
enz. te veel om te omschrijVen.
De verkooping begint 'aan
de looierij precies ten 10 ute 's
morgens.

!lIes gaat Zonder Reserve.
J. I. DI VILLIERS,:
A. P. Zoon.
Eenig Ourafor.

DE DIREOTIE.

BENe lt") [0 U.

..
.Aan de PA.ARL.

laura, van lyk r Go., Atalasm
,

J. HITCHCOCK,
Dritstown.

Pluttn

fOor oYerpluUn

te koop op

do Gouernemeots Pla ~e te GrootYldersbo'ICb, Afdeel SIelIeDdam.

A

ANDACHT!
ordt hierbij
gevraagd
r de Gouvernements Ken
viog No.
50 l gedagtee nd 19 Jun~
1899,
in de G()UVvernementl G te van 23 Juni,
1899,
open
ma.kende
een tarieflijst fan planten voor
overplanting)
te Grootvaders
boeoh in di! nfJeeling van
l:iwellendam,:

Vel'8Oh:t

CHARl;ES CURRKY,
~el'S9Cretaris
voor
,
Landbou,..
Dey&rrint
van
Land uw
K
8tad 29 Juni, 1899.

B

ROKD}fAOHINES
(lOO eieren
Foetennothen,
kompleet met T....

eD

Ba"en, Thermometers eu., eerste ~

1IaobJn811. - R. Wn.on,
J{.~.

Zoon

I:

roorloof,len
tijd,
~ jaar oDd
met beidt:!
Oo)fen. " .. lo wetaad.
r'Chter oor .tukje .. n onder uit.
Ken witbonte
Vaars
2 jaar .000d
linbroor
IID88dje na
lIChter en
•takje nit reebteroor. leen roode
V.. n KaU owtrunt
6 maaud.·n oud,
ollgemerkt.
Iodien niet gelost vóór
lr.~ Juli, 1899 zullen .. lieu ui~ de
8chutkr .. 1 op dien datn.n-·verkooht
;WOId6n '. morgt'DI ow 10 uur.
Vl

os, omtrent

publiek
m kll
K aapsta d zoo
. . ti·

PAARLSCHEIUMICIPAUTiIT.

Kanker Geneesmiddel.

Straat

UieD •••

ij

lj

4·

Groen .. 1J'.t..Jl

U

lj

IJ

K.uol ...

ij

0
0

•
•

B~I

Opzichter Bell00di~d.

'El JUlJi.-(P.r

van
geschikte perso!lon voor de
betrekking van Stl'8.lltt Opt.io"ter in
de~e Municipalill'it,
zullen ton deze kunto~ wOI'den
ingewacht tot Maandag, ;) Juni
aanstaande.
Het loon aan du betrekking verbonden is Vier ::;biJlings per dag.

o
o
o

-

le14llruf).-1'J

".,IouD'·,,,

o

8
0
0

6
0

li
0 I

.118

eeJI

pede

L'J.S'IJJ::S.
'l1 .JODi.-(P"r
LeAesraaf )-Er
.... rued,·
compeutl.
b!l tU "I"'0io,
ftD d... oherltooPlo,
pa eD dl ~'(j,"u •
"ijf per _t .. er
bn bU de laaL.... ...... ···pIDg_'n.

_0

~~~~~-~~~~~

H. G. F. ENSLIN

JR.
Stadsklerk.

O~ ZUl1>-At"HIKAAN
VERlINlGD Mn

ONB

Kantoor van Stads Raad.
Paarl, 21 Jun;, 189).

LAND.

DO~OERDAO,

STEYNSBURG.

1_ 1.1)'j

nUHJ

111

,

II; cl

29 JUNI,

leJóger ver,,1.a,!tond goe,jl;tl II"I.! 01... [ du
imperialeu
IIt'cretaris
l""~''''''1 I"tl. u..
Daily Chr(J",d~ he('(t t.erf'ciJI, Vul"enl
een A r!lftlf-kabelgrtlru. gp7.~l>:d)lau aanlei.
dinl "an d('ze toespl'llak. ,)Rt ala EUIIBU01
in de lenlo!! niet in 6f'n oorloll wet.j,
TraoByaal ill gewikk..ld. djlll •• 1 hpt DI,;
de lICbuld Tan den heer Chiuul,..rl,I.ID zijn.
[ie ioon VHLI de toespraak: \'er'won Idrt IhJ'
niet-wij
hadden nietl! anders vae (L611
kant yt'rwacht.1
Het spreekt van zelf dIt JM he~r Cham.
berlain iiir Alfred
Milner aal btlf.<;b."rw~o.
doch hpt
onll niet duidf'Jijk W~art,,~.o
hij hem mof zoo\'et!l klew vl:n!ttllgl. W.I
I. fir de ooraak
van?
Dan herhaalt
hij zijn be!;CLnl·Jtllinglltl
.n
de l'l"lLDlIvaal, In d"nzeJf I~II Il~
alii die waarin zijn antwoord op de leaglle•
petitie ia gf'lIteld.
Hij eindigt door te verklaren, da: pr
geen verJeeldheid
in 't Brit8ch@ kR'I,lId
ill, dat er geen partij ill dit! den ""rlu. "'11
verklaren
en ook geen p.rlij die ,j•• ".",.1
van den ploeg wenscht ttlr,,~ ~~In'(o«1l.
Harer
majellteit8
ondenl,.,wll
111 ,I~
K<lapkolollitl l'erutJm'·ll nl I "lij,l~lkp,
dat het Britsche kabinet ZUld·Alllk" 'I~t
in een bloedbad w""8cht tt! dowJ>tll~ '. ,ti
lijn van gE'v()tlllp,. Jat Je Zuid .. \fn.aan.
!IOhe pioeg 't b. ~l hei!tuur.1 k'd! wo Jpn
Joor lltaatlllieden in ZuiJ·Afnka, rli~
komen op de hoo~te van de geh ....I'I 'OM
J;ijn door pt'rsoonlijke
waarncrulu; ~ I
ervaring.
.
\

t,

1899.

en

Winkeliers.

00.,

B

_._-- -._-----

Beroemde

ImtrltuBscbe

Baking

V

10111 BUiig POlder
I .. tork, 'enaJrde 8~14mIr1b.

_lcL

Toen aIr ..lLrRBD MILNER te kenLa.:ongaf,
dat er geendeflnitlef
1'001"81.61 omtrer t arbi.
trage voor hem was, pt de prerlld~'nt teu
antwoord, dat zl1lk een Voorstel lat,'r ye.
lOnden kou wordf'n, f'n d8 heer CU.UlI.
BERLAL"
h8t'ft K",IN t in het huill If"r
gemeenten g':T.egol dat 1.1I!k eHll voorstel
ootmugen
Wllll.
De aanmerkingen
Tau
air ALFRIW over dit onderwerp
op de
conf~rentio
zijn van Kroot belang, en
men 1'8rgote niet dat on. 1J&flement ook
reeda eeo voo,..1
tom guute van ... bi.
&rase heeft aallPDolDml.
. .
Er &ljn vele ",ndel'e' punten .. n be~
hl de.. Dotulen, doeh wij moeten 0DIIe
1.... dlNkt Daal' het origlDee1 dOOUlDeD&

~

&odere '

HET lUrtaArrOIlT
n.n de
X!..p.u.j •.::b~
Kamer .all ]to. .phln<i~1 o.. r h.l j",,, I ~. '~ ,~
.e'lcneneD.
He' ,,\!eft een OVOrElchL no h.,
"erk der Itam"r oref
bet jaar. ne ,,,,1. r.n
rie'! voor&iUer ~b .,,,till~ielr6 "f><:r4 ... 11 nn h.
lang voor .Ien h.",leJ.land.
lI~t .PtAl ,,·d...
drr k~mer ~ &;15lu."",Je het j IH .. r." .... ,.I·.,f
mot
7 nieu we !P.dcn. C ,t de "PII"v,M ,-."
oitr ... ,r dl)or. nlld Koloniale
I "r,... I'. "
<int hij .~éri
1>19:1 )"j, •• v ..rolt,I."'!
,.
I., ls·>:I l"tllrool( de Dlt~oer il~ ;,;:,:~ ,·1
i, I1:Ii £!1,11:.!,48.1.
De iIl'""r Ylln 1·"·11'
'.ni.luden i. r.e"r ~nomeD
,n ,J•. I.. :.•IA
Jueo. Aal, k•..,rn • ..nl in 189~ t, n l.. d'aRfI
~D
6!I!I~)9.254 Ibs. inge.OMd. Ler"IIIW
l':'~
Diet mlr.der dan 2311,ltbl.3.11
Iba.• erdea ini'
"ocr-J geW'llll'lleerd &8(.n£837 oa.De iD"...'" nil
~
II,", Y:lJI 2,1~!!.866
in I~~;, tl.J(
16.662,6(18 ba 1898. ID 1895 .erd boter ter
1rUI'de ftD '£100,363 ingl'POerd. '0 ID 183@
\'ocw MD bedra, .. n .£163.711.
De inl'oer.ac
wijn_ il YW1IIiAderd.
!Jl l89S .. erd "l,e ter

ib..

wurd.
.....

"III

£12;Z,211

'tOW lUI ~

iqnoerd,
VU

&U,12a.

III

i~

Nog
m""If"n
in

;a~
'

di~nl

op de f)

Een.
na deu
"...,.I&nl

de "erl,,!
Doder

,

A. SPOLANDER & CO.,

oor het bakkrln nn het fljM~ brood
koek, poffertjeA,
"ncldin~.
enl.
Maakt h!'t vaedllel Z6er licht, ~m ,kelijk
en gezond.
Beste in rijzIUi§l!·kracht, PU de l'Cnige
poeder voor 't bakken, die onaangetaetdoor
lochtavllrandering
blijft. Blijft veJ"IICh !.in
beboudt Tolle kracbt totdat het gebruib
wordt.
De Royal Baking Powder van wereld.
wijden roem wordt enkel door de Royal
&klug Pow:ier Kl&taoha'ppiJ TUI Amerika
pmaab.
Let D'frVUldig op " mabn
DUID op den omalag, om de .ubtltit1ltle
ftD ~
goederea • vvhoedq

Twee
nn bet
pobliek'

LdlJ kanlor\'l

,nr

Powder

"erdere
daLie.

·6

lJB KONINOSSTEM.
PLATFONTEIN
SCHUT.
\'OLGJUiS allmkondiging
zenden wij een
eX6wplaar
vau de notulen
der Bloem.
• rE
worden verkocht te Steynllburg op
fonteinllChe
couferentie
aan
elk onur
l den Uilten Jnni. 1899. indien niet
intt!ekerllren
ale een bij vo8ieel tot Ona
tevoren gelo~t:1Merino Ooi, rechter oor twte halve Land en Olll Weekblad. Wij betwij.
Blanen achter en een vour, linker oor felen het niet, dat dit belangrijk
en
stOlllp en hal ve maan voor en achter.
hi8torillCh document
za) gewaardeerd
en
1 Merina. Ooi, rechter oor slip en blllve n~uwkeurig gelezen wurdenj men beware
maan voor, linker oor twee hal ve mannen
het zorgvnJ.Hg, het kan later dikwijill te
achtt>r.
pu
komen.
1 Angora Ooi, blaauwe kop, kort ge.
In eeu andurll kolom nemen wij eenige
schoren, recbter oor IlwaluVl8laart, link""
oor echuiD8 IItomp en halve maan voor.
intert!ll8&Dte uittrtlkllels uit de notuhlD op,
daar wij de aandacht onler lezeM! speciaal
D. J. SCHUTTE,
durbij weDIICh811tu lJepalen. Sir ALFRED
Bchntmeellter.
MILBBS wilde te k.mnen geven, dat dil
lOuvereine
macht of Koning.-tem
iIJ dl'
Tran ... u.! te rinden
ill bij den Eenten
Volkaraad, dooh preaideJJ t Ks UGES, met Het Burgeredol'psohEt "Studenten
~~
Blad."
bewooderinglwaardig
doorsicht, liet .ich
De Cape Time/! 'Wijdt meet dan een
niet door IIir ALJUiEDS aaJlBehaald recht.akolom lange Inleidingeartikel
aan eeD~
geleerd ad viell van het IIpOOr brengt>r
uittrtlkeela uit "n Mei nitjnlvl' van hpl
.. De KoniDgII8tam iII," zegt hij, "Je meer.
GEV.h.'STIGD 58 JAREN
Studenten
Blad. te DI" ~'", PI< Inr,'. on.
derheid
der ItemgereohtijJdv
burgel'll."
daarmede te bewijzen dllt t-r Ht'II •• l,r"l'a'
Chroncmcter·, IIurob;;c. en KlokmJ.k611
Dit il het grondbtoginael van den republi.
ganda"
beataat rooalll ou IdUgB in !'eli
.IlodwAl Gcw..-. Daru.'.t,....·le
depêche werd gezegd.
Wat d.·z~ J.)Jl'cbe
keinBohen regeeringtlvorm.
De KGnill~
Gouden en Zilveren Horologea iD Item bepaalt den "'i66ringlJVorm 1'&n 't betreft onthouden wij OD!! V~'I "tU I)or.
dtótll te vlllll:'n, totdaL het dOCIJIIlt"I,1t.·I! ill
land, en ki8llt den pftjsident
en dt:n
Voorl'aad gehouden.
ODáe handen
ie.
De VitT'aLtw""1'11eIUk.
kommandant-generaal;
president KRUGER held voor wat in het St udc II Iril jila.1 \ ·r.
heeft dOl Tolkomen
gelijk, dat de Ko. lIohiJnt wordt natunrlijk door d~ stil 11D'
Klanten van Buiten
ninglll~m
niet bij den volksraad benut. ''ill-redaktie
van het blad alle"11 •• ·dr"-len,
"n blad dat uitgegeven wonl t rluor"DII
Onder de b_aandll
grond w~t kan d
,urichting
die vele IItud ..UIt"U Uit rl~
volkliI'aad wel eenige wet maken,
doch
UNNEN tie iYlt'Rpronkclijk,
echte HollandllChe
republieken
telt. Wij achten IH QUD'lO'
de
Koninge.twm
(de
lIOuvereine
macht,
l.'Cnecsmiddclen...." Dr. O. F. JURITZ &.
dig t~ zeggen, dat wij niet ,,! I.-eu ,I ..
00 .• verkregen worden bij de ccn!!:eeigenaar••
d.L de mlltlrderhf'id der lltemgerechtigde
publikatie van zn!ke 8tukkf'11 ku ~l.6rk~l'
burgen)
kau te eeniger tijd beslniten de afkeuren,
maar
ook rddikaal Vftll de
Heynes, Mathew /Jr. 00 .•
coD8titntit! van den ltut lAl veranderen.
meeste .eutiment.en
daarin uitgedrukt ~n
KAAPBT.A.r
den gl'88t wIldrin zij gellt!'I,1 ZOII w,.-,cb.il·
Sir ALFRED MILNER hield echter vol
dat dtl l!()uvt:rehle macht in de Z.-A. R' len. Wij wenIIChen onzen Kaapstl\d8C'I"'1
Hoe I. U:1IIr Leve ...?
bij den Eerllwn Volbraad
bemat, en toe~ tijdgenoot IIIE'chtll aan Jlt Intl're~~an'. fOil
oUD UW lfell>lIdbeid,dit bo het _te diD!!
te hemnneren.
dat dil beao ..l"e "'1",'"
president
dat!!1J kunt doen om recht te komeu mat d. hij daarop lUludrong antwoordde
van het Studenttn Blad ~lnl;·1 "I. H ';,
oude Wo....ld.· naa, i. maar Bell algemeen middeZ: KRUGER: .. Maar ik ken toch mijn eig6n
redaktie van een zoon ValI d"fl .. I',·,,~rl'''
Wheeler's Extract; met potIt pld. le. ScI. wetten."
De president,
die geen w~tun. • ieven .. "x·BondfillllllJ, ,,~. ;--. .J. dil Toit.
HEYNES, MATHEW
& CO. schappelijke opleiding in oonltitntion66ll'
editenr
van DI j'"ll'l/JI.
"II 'C.·vt'r.lDt.APOTHEKF.R8.
IUAP8TAD.
rechtegeleerdheid
heeft gehad, legde in 'W'oordelijken E'dil8ur van lJ" .1·;.,1"111.'(
--- ._- --_ ... dez!! dilcUIIIIie ongetwijfeld
een merkRet Kaapstadsoho
!lp00rwc_'·
waardig doorzioht
en begrip Tan zaken
station.
aan den dag •.
Men klaagt dat JIlltieuw •. :'·'1'''' fir. da'
"Ik heb ook mijn grieven," aegt pre. 81echte reizigen
op bet l,htl"'II. 'it .. h~t
lIident KRUGER in een dondere aanhaKaapsta1ache
8poorw"f,;~tal1'''l
",,,·Ieu
ling die wJj publioeefen.
En dan noemt
toegelat.8n, aanltlldlng geeft 'ot '··~I ""...,.
hU le, terwijl hij ze IIir ALFRBD ter over. rief. BIJ voorbeeld daar lT I\\...~n r;.:.m
IfEln nn 't .tatloll alln. loopt m-Il !i'r("ll
denking
gaefe.
De
bedoelde
gri.ven
bij dun \,.·,.1.,.., 1"11 i lJl;,IlJU "P
hebben betrekking
op: de lnlij ving van ~vaar
i~mand, dill man III : .1.. " trlliu 'llr98Chl,
8wuieland,
IIChadevvrgoeding
voor den
te wachwn.
Bu IJij 'l vllrlrf'ltk .." r~.,
JAMEsoN.inval,
inmenging
met binnenden trtllu w .. nl!ch"ll <It> vriend,.u Y"·, I~I'
landllOhe aken,
en arbit~e
over ge.. ligen dikwijl" ze in hnu cOlDpartenJL'Dten
IIChUlên omtrent de nitieg"iug
van con. te alen (In te ~ten.
De
Dat het nit 't rapport
YJln oleo ·,lgl'VeDUN! t'n tr.t1rtaten.
Na beapreldnl
lie&
meD .oe drie eerstgenoemde
pnnlo!!n Voor meenpn herth,,·dE'r \'au IjJOQr\\legeli I,I~'I.
dat I'r .00<11 groot 8alJliti 1''''lIorltlu
dl! r-·
" oogenblir feitelijk
varen, doch tot aun
~ring'
berooft, .loor 1'>n.lllr kaarl "'A lf>
tt eln,1 der conferentie
hMd
preeiden&
rijden, I. on. beken,}; doch een "1,·/01",,·
bUORS
Tol, dat I"n
.ah.lk:dng
op de W8IJ k:\11 !levon Itln w ..,.,I .. " ,Ioor I'J .1 rj ..
Itemrec~t-kweltl.,
01' een1g andf'N &aak ~Ibell. pl.tf ••rlllk ....rfj •.11 uit t.. ,.~"rp'1
benedigend
kao aijD, MnSU een lelt. WUIOQl. 1&1 IDElIJ "" 1;~Ap1t.d f'xtra·tJ¥o~·
werkend .te_1 van arbltrqe tu.men gelet lijn, ter 'Vijl het k:waad millchietl
ook bV .bdeN etation" li"r.
EDpland
en de Z.A.R., werd vutge.
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J~et ,
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;.tl..
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Ut' .1" .·edereamark!. die " .. , opeDd&l
le~"D .orige I,ru.""
De heer Ohamberlain
to Bir.
11... ..J.,ni tJlI •. ,," '" baloOo angorabaar
".rden
mingham.
""lfut.udetl .." ".' .. , !.OChL 10",," yorige prli"'''
D.· "'per Cham~rl8in
h.,..ft tI' BirmiD~.
De ..a,,".-..;; , •• "".•• eli doo .lIOr....t aan bet
Birmingharu-gf'sproken.
III
".rro..enl"",,,.
U~ hoe .... lbeld baac alblOll h halll-zyn
S,7;i~I b.Ieo.
Ik.
"ud .vl boIIotaat ait 1,1>4\1 ""n andt<re kolom vinden onze lilLen d.
baIllu "It.ol 11:1, :..4Ï_
"n~e
.0 .. a."Ule. opsomminr
ven Rt:"l£r. e'l'''lJal~ ppn •••..
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U;lIl

De league jR .than~ bl'zii doo- pnhlieke
velb",l"ring~n
In l't!M!chillpnde "U;d~o de
gemoed ..reu 0,' til Z\\etlpeu en een 'lpl
ling te bemOt!tlijkl'll.
Na dil confer.ll~
d~
d~ Gtlchart"rde
kliek, hier Z,)(IIV~~
11018
in Engel.nd.
haar best o:n dijn illdrnl
te verwekk~ll. dJt • en oorlno.v t- r '1.ArIng
meet Tolgen, Indien
p~ldent
I\rn.
niet dadelijk
het lItemrer
..-' ...... 1 "er
IIir Alfl'6l! Milru'r aanlla~:
" .. \lJI .~~
posiue p~citlll u' z..:olfue w.u< al. " ..".je
c-".lfereIJtle, toen er gl:E'n ca~U3 be;', h"'lo
genaamd besrond.
Olll!eray.ond w-rd de eerste laa~~ v.,.
gade~lDg 10 K ,. -stud gehou 1~n. en lt
terwyl de Afrik; ,mder parlij en ~JI" "I'"
vrienden
van Zuid.Afrika
11"lrac~t heb.
ben door goene v..r>:adering .." t~ b.. I~;(.;"n
dil gemoedere-i kalm en bedaard l~ h~o.
den.
Ook: te Oost Le .d=n, I'ort t:ii", ~'h
en flldt!1'!IzlIlI .. " \. rgadprlUj.."~n !JI.·I 1'"1.
lIt;lfde dOt'I J lor de lea.;ae g~l:QU 1-0
worden.
Een ander mank r waarnp Je I, •.h'l.
terde kliek tracht een oploll:ll!l~ I.. '",.
moellijk(\i) id door't
doen t·",k .. nt,' In
E'ev petitie aan ce konin;!ll J')or~. 1.,..1
Zai<I·Afrika.
Kn toch I...-scbuldi zt diez .. 1{ I. '.:!!.~ I@
Transvaal ";111 de g"m.,pd ..rt"11 1', I." ..
Afrik:a t;Wiudll te hou,jpn.
()~ ..., ..•.
znchtigen
tr.:chten de bllHdkl1 ~ "I' ~
ruien, tt'''wijl Eij aud .. r .. n 1.'11101.[ hJeo
I'Chuldigpn van zulke te doen.
De Afrikaander
partij zal 1-;rh 'e ."1
niet Joor RI dat lawaai der M('hr,,~u ...."
van 't r"dJt~ llpoor laten hr!'ng",'.
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po .
lit, zoo goed haar plicht J~ed in de Ed I.
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g.r.
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. c ~I'
ner en 801 UIUOU . ""Jurllll.i .. d,· '."nf \lrHlltle
.
BI (lI:'W""kll<
f
lil
•.;h·,,,
:""'.,[
"'I n~ Iq
ourop hun kllntn.,r ",·rkk", 1".,,.,,, ;./ I . .
1
I,
"")r
~e lHJll.Ht!, eli (al 1.IlH /"""·"/'''11''''
"Ila,.

mIDIS

ss

del' gemo :dt ren

t lelqJT'fulj.katlUJur
'"1·( !;nl"/d·',fiI.
I", e
leiders verzonden toerden, H"l Hr;:h'

O. KABE,
; SchuLmeester.
Darling,
Juni,

==-1

K

D. ROSSOUW,
Gt'Orge 20 Juni, l8!)!).

VAN

Nieuwe
Tni,ren
LedeJ', Nieuwe

Sr.

den

Opzweepen

No. 21, Bimcnsstraat, Johannesburg, en handelt als voorheen alB
KAAPMTAD.
Markt Productenen Commissie
VIlOWI
IU.IKT.
A~onten.
A He goederen
zijnde
28 JOD~ 1899.
Producten,'
Levende
Have,
of
£ w. d.
anderszins aan hen gssonden hebben Ganr.en
ij
•
a
o 4 I
o 11 0
bun persoonlijk opzicht; en eene Zourlimoen.n
o I 3
o lJ 7
U U 11
spoedige afrekening na verkooping. l..llDoon.u
ij 3
:.!
li u a
uoa .....
GBBR. MEIRINO staan boven allen Naa~tj...
o lj u
o 0 11
ij t)
lt
o 4 6
Appelen
in spoed, orde en vlijt.
o
2 11
U I 5
auoooJcrw
Z~ndt al u we goederen
go· K.aUruenen
ij 3
:i
o 10 'l
o ij 0
u • a
adresseerd aan Box 4355, Johan- Eeolk!u
o 16 6
o 7 J
Eiereo
nesburg.
u 4 II)
o l'l 0
A&I\llOl'peleu
Tcl. Adr Ml':lILING.
IJ 7 ()
U 6 :.!
P..~lu
ij
I :li- o 1 3
&ter ...
o ij 4 - ij 0 \I
PompueDen ...

A

AN Bloedevrwanten
en Vrien·
den worJt hiermede bekend
gemaakt dat het dt!n Almachtilltln
Hf'er van Hemel en Aarde behaagd
heeft om Y&D mijne
zijde door
den Dood
w~
te nemen
mijn
tt>edergfllleCde Echtgenoote
CLARA
FRANSIN A. Rossouw geboren B0sman in den onderdom TRn IH jaar
8 maanden en 7 dagen. Zij nier!
MIUt'ldag nalUilldag lien 2tillten Juni,'
&lUI
een &roerte, en hoewel zij.in
de lilIIl~te paar dagsn geheel Tan
haar vent&nd beroofd
en eprakt!,
)001 wae, nochtans
willen wij niet
treuren &Jil dllf60en die geene Hoop
!lebben, want allen die met baar
bekend wareb weten dllt het lATen
Wall haar ChrilltulI,
en het Sterven
haar gewin.
En daarom Zl'ggen wij met den
gezang dichter:
G.. I kcal alleen het RlIlUIte Pa t
J)a~ uitJwpt op dc Hemel lita"
Hij weet WaD neer in on. gemoco.l
ul s'lIart of blijdochap HlOJ'dee1 "oot.

boven

.

De oorlogznchLigen

U

C. BEOK,
DorkasJH nill,
Kaapata:l.

Toegeru:it lllet Rawbonc'" ~T)eciale Sportiog' versieren en gesteld op
]-900 pml.:!.
TIit.swkende waarde.
Prijs £7 10s. net.
l'atroneo vao allo soorten en gl·IJalten altijd in voorraad.
Hagelgeweeren, Rifles en Hevolver~, vali eeuige 8oort.

Colts met vergroo[glas Ma.gllUn Rifies. n 35 tegen zeer Yermlnderd~ prijzen.

KENNISGEVI

aan eene beroertl
()VERLEDEN
op den 17den Juni. 1899. f\&n
hanI woning, bij ha~fln jongllten zoon
~ Senekal, dillt. 'Fioksbnrg.
O.V.S.
de Weduwe
P. H. DE VILLIBM,
zuster VlUl overledeneu
Du Beok
van D'Urhanville,
diep betreurd
door hare ber1roefde kinderen
en
eeD tgtlte lOIter.

van alle
soorten
verkregen
worden tegen zulke>

Onderwijleres Benoodtgd.

Dynamiet. Detonators. Lont en Lont Ontstekers, altijd In voorraad

Moeder,

I

,

EVR. A. l!;. VAN NIEKERK znl
alle Zaterdagen, alleenlijk 's
nam;ddags
belanghebbenden
ont.
i
moeten, ten huize van den h.,..r
E oude
firma
van' GEBI'. Rossouw, D'Urban Station.
M I!IlJUNGis DOg te vinden te

anders kunnen zulke

RAWBONE'S NIEUWE SPORTING MAUSER GARBINE
Krult.

·JOSEPH N
Hoofdinspecteur v
Openbare

KTBLAPEN
te La.at8tddrift, op den
9den Juni.
Mijn teeder geliefde
dooMer )fAu'rUA MAGDALENA in den
onderdom
Tall Ilechtll 117 j...-eu, 3 W3Iln·
den, 7 JIIgt!n, ~ een 8warWIuk lijden
nu 6 ""B'1ll .. ·ut· ont Ihlkwg in de rug·
gegraat.
Mit.8 dele wenech
ik mijne
hartelIJ kllu dliuk toe te br~ngen aan de
vt11e vrienden voor hun hulp t.ijdllIJIIhalir
li .. lttt>, en ook aan anderen voor hun
deelnt!wlng
per brlev ..n eu andenilJIl.
Dit ill toch tJtIn wute JrJpi'81 in dit beker
mijner beproeving,
waar voor de lieer
beloenen zal op .ijneD Lijd.
Ik sal op den Heer vertronwt'n en hem
danken.
Want Hij he"ft I{t!g",ven en hij
heeft genomen, de; naam dell Heereu lij
gelooft.
Job 1. ven 21.

B

Speciaal I

van 49 Jaren.

O

BENOODIGD

"""'*-~q •.• -

Speciaal!

PRBTORIUS,

O

I. B. DE YILLIERS cl to., l1alagers.

Nergens

WSSSBLS

VERLEDEN
te Port
EII7.ah..th op
deo 18den
Juni, 1~99, I.lT.IAN
GLADT8, Oudllte dooht.er nn den heer en
Dlfl1TOnw Lou_r,
in den ollderdom TaO
20 jaar.

MEDISCH.

Speciaal!

IhsTBIlIrUS

Zijne ucb ruste in vrede !

KANNEN,

MARKT.

den 15den JUDi, overleden tf! Tar.
kutad
mijn teedergeliefde oohtgf!-

ID den ouderdom

FRANS H.AUPTFLEISOH.

! !De Boste .Aanbevelingen

150~ VUURPROEF,

DOODBERICHTEN.

ULLEN gemeld getal Paarden Publiek worden '·,·r.
kocht te KLAPMUTSSTA'llvN,
waaronder versoheidene Egale
Paren zijn, ~l'(;()t, sterk. in
goede Conditie
en geschikt
voor dadelijk
gein uik, let
slechts op den naam, door
wien zij worden opgebracht.

STHATEN.

'l'oiletartikelen

.

'-

E Onderueteekendon

.
een geelbont.

I

-----

A.LLaaLEIX.

N het Schut alhier btJyiDden zich

ngowacht
EN D r.R~ sullen
worden door den
ntroJeur
en Aulitour
GMleraal
r den
onderrermeldeu
dienst
t 12 uur
noemden
'. middaga van den
datum.
Ve"en en dakdolck.en e
Loec Hospitul
.Kaaps
1899.
Volledige bijzonderhede
verkregen worden aan het
ment VIUl Openbare Werk
stad.
Geen vereisohts dat cl
of eenige tender wordt aalt

tt

-

Schutbericht.

,I'

( 'ETR()~;\.\'O in de N.D.G. Kerk
I Ad~r"'y
Straat., door den
y<lder van dtda bMilJesow, bIJ.f'tIt4ll
door den W",IE VI. J. van iie!8l'deu,
J. B. H.~tJM411
~W"'ldaDl,
Uieheek Kuieel mOle E. W. B4dSO:I
doobtar TUI deu heer A. BuIIon nu

M&and~, 3 Juli. aanat.
zullen voor rekening van den welbekenden"'Handelaar den heer P. J. Pl!NAAR op

D

Depu1eIut 11.1'Openbarelert.

M'!~LlIDIIIICBT.

~..

JUNI, 1899.
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van het Somer8et
bospltaal doet
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I Illl~cll vroeger In dienst
r alh er weru"n DID..d1ll per
v er kcc h I eeu
Toor.1:90 en de
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Jantal .. er kelooscn werden DlllSrlag
r het puhl ... ke w"rk"n del"llrt41ment
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na the Koloo.
bet.nkkiog
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:fiuj
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goedeD. Tea _.,
"_WDea,

.-la

DOl beat.u.a bij aIIitnP
daD ba er ...
oodtis
of t...ist th!lCllaea ou ~.
_t. .. ~
Bn OPOaAYEIf
"raa d. kara.en
~&II d&erea
VERBOBlL TU88CB.BN Jdl'UBLIEK
EN In.kltige _eatie
die wij ~
bebbeo
die ,edood lUo ... orden lIIet bet doel de .. r
Inumea W1.J maar diet op -'ei 1II'ij8e ....
MOM .l1lClRJB
.preidmc 'f'1Ul ruaderpeat
te 't'OOrk_n,
wordt
LoIIDII., 26 JUKI
,.....,
IlOO "..
liet oak bet. PftI .... de
bij proelamaie 10 d. Gaa", ~., boel.a ood ... .pecteerde de konlDlID I .... ,UUI~! ... ,__
8_land COIl'l'8llt16
8Il
het 18 beter _
atra«. vau _ bee&e"ran
£100 of 6 m.. adea abol
De vertooniDI ...
Donderdagmorpa, 1 "lIDi, werd op de 0011- stllke geechillea ~ arbitrap op te Iauen
trDnbuaf
me •• f lOader hasJ.n arbeid
Hooge - Kia ik __
8Il,
ferentie
te BI_'__' (dea weeden
dag)
EE:-f rae"Je die bIC7cle reed &e Qoeelll'own
)lOTIE VAN VEll'BolJWU.
dat. dit de voomaamat.e PanteR ..,., die u
een
P"VOnl
_
burger&wam door .. n a&eea die op het pad IA~ to ~al
lateraal! Bre&l P
lea en brak baar heeD op do hoollte der eokel
ID de 'f'oIpDde vra·
LoIIl'IIt,
26 JUNI
(&.der) Ma schap 10 de Traaan.tl.
8t.ut.presideat
-Ja, er •
el' nog wel
ZIl werd oOlluddelluk nur
bet hospitaal ver
eeu stormacl.Llg debat werd eeD mo&.i. "&II ......
enkele 0 a Zamba&nalaad,
wrunatreat W1.J
seu antwoortieQ ~
Jll'88Ïd8Bt ~r
~oerd en men boopt haar spoedig Oetor te &Ien
troa .. en la het kahmet
.... genomell
10 de
aaa IIU' Alfred Milner __
chUdelijke ver- eea pn>tat hllbbeU ingedieDd.
moge dit gnal een wUJ'llOhll"lna Eun I
FraD8Che kamer van afge't'Ulrdipa
mei 262
Hooge nomml_,.
-Het 11 lIattao.
0lIl
.klanng Tall wat hll __
t "de kODiDpt.em."
.temmen &egeo 237
dat. te opperen, weat ~
my.ateita gou_
K""I'IT.U ..L '"~ ARBEID -Een
bur!:,r In dlenlt
.. n de West RandllChe mua ....
erd g• .., .. Jd
anden
geuoemd de __
macht 10 do 'I'eI'DeIIleIlt heeft daar eeu IIepMld standpunt
UJgeDOBeeft Il een bepuld ptUltP
.. n ",.lken
unt bU IOU vechteo
bet tot
DE VREDESOONnRENTIE.
republielt:
ID
Engelaa4 11 dae m.acht ID ek
Staata-preUdent
- NMlta UderI dan dat
oorloa kwam
BU nrkl&&rd., dat hIJ lila Afn
haod.eo - 'f'1Ul "The BOWle of WIJ oude traktaten
met de lt:affen baddea,
ka&llder a&l1 d" "-fnk.aander
ZIJde zoo i"~on
LONDEN, 26 JUNI (ReuIer)
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die er thuu tU.OIIea
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8Il

detl BdiUvr
lIIjjnker,--u'
..kron.
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DOltllChe afgevaardigd8ll
op de "red_at.
rentie In Deo Haag bebbea heelt.t bet R-*he
voorstel
voor bet DI.t verd.1i .. apen.n, Mg ...
geetaan

Zondag

Itf".hc .. wil !tel

voorrec:h~ • ..bad da Joubert,
.....n Nvur ~r
p_~ 10 OOIt Midden te hebben.
7."n ... rOl
preekte over .!(Wren 6 YUra lI4, "n h<.>41l.h· ~
de aandacht der gemeeJlt-.
Ik sou w ~e..J \ au
uwe raam&e _en
om sun preek _ te haieD,
an-1Uk
dIt., dat hj) d. re-.te
&eer geaticbl
beeft. ZOO ala ik verDOlll8D heb '"'" hn o"er·
phmen
om den 785&ea verJaanJac
nn I!IJIl
ouden eD _r geachteD vade,. den beer W A

Joubert,
b!) te "onen dit Zondac heeft plaat.
geTDndlll1 WD "eDtIObea oom Willem wo alii
"IJ hem allen ooemGn, 'f'1Ul harie GodA r!lbtea
aeren toe met de lunen en welJllCbea dat bU
nOl laag 10 on8 midden
mag bl!J ...en
Zijaanpoaam en opgeruimd lIe&icht IS ~oor_
ieder altoos welkom.
In den namiddag was er begrafenIIl no dell
Jongen beer Stadier
die sedert de laatate i
_den
op eea aUenmart.elllbt
ziekbed Jac,
betwellt: hO met r.lle geduld droeg
Dur achru
ver d_
ooit: een van de liilr::glngen wu lDOeÁ
bU aatao~llJlt:, aooala al ile anderen, Boemaa.
3ICiing ~rea
om bij de begrufplaata
&e
komen en bet 8PUt mIJ hier tDllchen
twee
haakjea te moeten Hg6D, dat toen WIJ geUJlde
plaat. _rbij
gmgeo, er eeu aller onaangenaamste reak aeenchte
Ik boop dat de IMpekteur der mDlllClpaiitelt
Z!Jo aa"dacht
aan d.
oor....
er 'TI.Il sal "uden
Bet beboort
Il'"
lanpr zoo te blO'l'8a
BUISBOUDER

die er op aandruagen
onder ons te komen,
op .. elke traktaten
hare ma~tWt'tegen
Wla
Hooge COlDJDluane
-Die
lnrllltie II 'RIl
EEN ZaC8 VOETIO LAK - Een correapondent
dien aard ea die tIOhiJDt &00 vaat beeliat te
aehrUft na
RIOler zonder Eod Een .'ien
SIJD door hare m&.J4!8telt, dat het hetaelfde
aard'i lam .. alhier op de plul. Vin d" heeren
100 alJD om te lleggen om weer terug te gaan
1n.
, Ilemuk t met
de "erleaglDg
PUBLIEKE VERGADERING
Bennl. en J o.\u de Kock geboren
Het la ..
Alfred wet te T&ttea, docb pre!Ddeat Kruger
tot de poBlUe 'f'1Ul ouder de onaftDtie
'RIl
.m"~1! t ur bet dok
De dOkweg bad vier acbterpootea,
t .. ee voorpootea, TIer
1881,
wat
ook
een afgeda.ae
......
II
ZIllke
~4a t
~ wilder gemaakt door
liet
ZICh
geeDlWDli
na
het
nehte
'poor
bre...
oorea eo twee st.aarteu
D .. moeder lOO .. el ala
LoNDEN, 26 JUNI - (Retour) - De oaanoa
It:weabee te oppereu doell ~_
Seed eo Tel"len Zeepunt
spourw"e
bet lam la g_tonen
Indien ~IJ dit al. leta .. bevallen van eene docbter
gea.oonaken
aleobte moeilijkbejd.
Naar aanleidiog van eeue vergadenng,
gebOltenpwooDl
beaehoawt
kunt gU bet pobh
Staatl-pre81deut
-BIJ
ou 18 de meerder
Staate-preeident
- bie Inreetie WII8 lang boudeu op deu :l7sten Mei, welke verdaagd
I. r "'"g"'"
dId Dlnl!dag met de ceeren In om LaIlG
Verder heeft het hier
EINDELIJK.
heid van ¥temgerecbti&ae
burpn
de ~
voor uwe escellentiee tIJd, mur lOU u daar- werd tot heden den 24st.en JUDI, .. aren ao
raihier
arnveerden
.. area Sir praohu, !ferekead
plallde
pra:bhl{,
boeren
stem, eo .. at troOUer un 'f'1Ul _
barg"l'>i over kllllll6D deuken
penoneu
opgekomeu
om de vergadenug
bij
,i Knb n-.on d", onder weg zun nav
aan bet raken
LONDEN z7 JUIII (Rarur)
De ~
word_,
.. 1IIlOOer die 00,000 of 70,000 Dleu .. e
Hooge 00IIlIIU8BaI'I8
-lit: kan duromtreDt
te wroDeD.
uI J de Bvlaudl k .. am oolr: m~t d ..ze
Rbod.
ef'
Ilr
Cbvl.
K.&ealfe
bebbea
bui
m .. ouen dadelilk
het .temrecht
IaepoP
DE la .. ODen TIUl Bntato .. n .. enl.en Il Vru
nIet denken, ..._t die ........
_
1111 ... ooral
Ala VoonJtter .geerde dr Steyn en alIO sedapvoad
den Z3ateu d~er groot.lijU
ontb .. ld beeloten met de 8cot te vertrekkeIl
H~
OOIl1JlUallal18
-Het
aGU met red.liJk
afgAdaaa.
cretaria
de beer Droomer
ZlJll, om dat dadelijlr MIl die 00,000 penonen
door een concert
i'ItrtIven door de poblteke
Vergadenng verdaagt tot Vrijdag tea 10
De VOOrIltter opende de vergadertll!
met
T R r ~~
ho< fd trafickb ..~tuurder
te
gev_
IIChool Het pboor
werd getrolfen
door de
are
te zeggen, dat het doel .... om een opuut'
._K er I •• n AlJIlbezoek aan U""t Lon
Suate-pre&ildent
-)(aar
daa
aenn
"Il
en t Mlfver&rao .. ea d.r kinde
De Dwt~ga" Ca6Il4, di. DlOadag arn veerde,
wt te spreklll1 omtreot de leen'og die de af
,n I met het dl1!puot tOllllOhen den ..,omoedigbeld
tocb de macht 10 laUD haDden.
ren dur eomllllieo
hunuer
Dog .eer loog wa
bracht de mulbladen tot op tien lOden JunI
Later op de conferentie
liet presideat Kru- deelingllraad wenscbt UA te gaan bil het gou
loeI I ooden eu bel spoorweg
EEN
WISSELJNG.
Hooge
OODlm~.
ik
lOU
graag
ren
De .. berden getrOOIItten Bieb alle moeIte
ZUID AFBIUger de BW&&leland-lt:weetle, mmengmg en scha- veraement
voor £20,000
mgeJmbt 'Irilleo .. III'Iiiil, ",ai U". bedQeIing deve~,
om het CODeert een 10ceea t4I ,naken eo 811wa
ua inlicbtmg
,,_
den boogeo
:>e "poNtiC of, lOO&iA de beer CbamberlalO
De notuleu vatl de verdaattde
PHII ADKLPHIA, 'l7 JUNI!(SpecUlIli)-De
I>;
met
het
oven~en
UI
den
v~
rtm er ook zeer goed In gedaagd
De JODgeling.
en zonder
zeide na ootvaniat van het berie.ht omtrent den
commJSJlarts,
fettellJIr: Toor dat OGgenblik w~nten voorgelezen
i I" I un hel fuod. benoo
beer Jac
Foune, poetm_tet
albler, ~erLreld
Staats-pl'e8ldent
-MiJn
~
p, dat
.Roop der BloemfontelOlICbe
conferentIe
de
varen, doch bIl droog tot 't laatste a&l1 op de aangeaomen
r van !len ""Cl!.a I d, r IICb" ..... 1 was "tamp~ol met aandaohtlge t.oebbordera
morgen naar N.pler
Eenige Ulie .. tenen ont"lIoD11OOr&1; allen .temgerechtigd
wuden wor- .. enscheltJkheld
~.o ledera "eLoat ploold. Zich tot een ghmlacb
van arblkage ov..r g~billen
De heer J Smuts, LW'
, nam t ..oord
DIeuwe poaltie
wordt 10 al de voornaamate
moetten
bem aan bet poIItkuuoor
w.... da
eie "" .. reItieLaaI
tentoonge
den,
Zll
dan
de
meeroerbeid
troOudeli
hab
bon
omtreat
oonvenuEIII,
traktaten,
em
Zonder
( ho rul
werd.n
gezoopn
Vel'llCbeldene
en _de,
dat het hem zeer Spijt dat hiJ ver
bladen _preken
en de 0rvaoen d"r oorlog.
t h~d .. n <oor eeu bed r..g vao
M&lberbe nameDa bet publtek bem du;kte 't'OOr
op bet oogeublik
van de gebeel" bovolking,
eea overeenkomst_..trf'nt
arbitrage
was er hlOderd was om de vonge vergadermg
duetten werden aespeeld eenoge reclC&LltIIIwer
bIJ te parLjj wEngeland
acbunen hun t-, geda&n te.
d. be .. eaen dloDlleD en bem .. rder aegen toe" He <"U eO de IIOm ran £ I 041 .. ordl
cn onze wetten alJn Il00, dat de volbraaa
wouen
HIJ had ecbter bet ...erslag ervan 111 hebben
den g8&'eVdn en IIOmmlge loaneelatakJe ... erdeD .. eOllCbto Dc nl.uwe poatm8lllJter, de beer D.
het vuar II1II t4I blazen doch zonder
geen wu.arborg dat de moeilijkhedeu
met "ttnaar
dle
meerderbeid
moet
lwatereo,
.,ant
der
berhaald
zouden
worden
de
couranten
goed
llA@egaan
en
hedell
"pgevU<!rd
WIJ kUDneD met aaden
z8JiCgeD h.ock II aangekomen e. ~.rw.lko .. "
dadeluk effect
Wil kunnen 10 _e
republielt: de kODlllg>rbtem
oplettend geinisterd naar '~ voorlezen VILlIcito
1)., eerate
tijdina
omtJent
den UItslag der
daD bravo
voor de pobheke IICbool te Bnts
~.I \Amd 0 ..dson Ren "'lOkeher
met bwten rdteDiog
Jateu
Komt uu die
notulen
Het verbliJdde hem om te ZIen dea Bloemfe."lteiDlCbe conferentie
to .. n -1 OUCIIOU WEK
10 Enropa ont
pI", gd .. " .. teren aelfmoord
door
DE KIMBERLEY )lIJNRAKP.
weerderbeid
t()t de vrlkaraad aesgeude, dat
'l1tleg van bet voorstel ""1.11 den beer Malan, Tangen
....
tie dépeche der Tranavaalacbe
[)oOR
BE CbnstellJke
JougelmgnereemglDg
re
rev Iver In den Delt: te IICblet41n
uajU het aan ta! kieaef1l het get&l ...olbraads
aangaande
ZIJn plan tot bezUIDtgmg,
cu hiJ regeermg
aaD dr Leyd8 te Bm_I,
'VIJlwaar de
Inrlobtlnlr
.. erd op den Zlsten
q
n et n f dol plek dood ..D .. erd naar de. Iuduatneele
VERDER ONDERZOH
BELANURIJKE CIJFERB
leden moet Zlln, dan 18 de vo.t.ksnutd 1\rpliobt
kon met ontkennen
dat het bem een gnev .. t,idmg door geheel Europa yerapreid werd
dezer een yerpd.noll
gebenden
De beer P
" P'· r )"P laai verwuderd
...... r bil kort
daaraan gehoor te geven, eu het
oorbij
W&<lte &leu dat bet voontel tWO werd tegen
De beer A J Balfour wae de eente ~litikas
J NeetbhoC Vice voorzitter
leIdde de blJeOn
rl~."j
HeL IS Olel bt-keod
KUIBERLEY '1.7 JUNI -(~Ulr)
-Bet
ver
De ,,' olkaatem" van 23 JUDI .agt
met on8
1
"
gewerkt door contra-pet.lh....
Als Wil alleu die na ontvaapt
der lljding IU het pabhek over
komat eo opende met gebed
De uotu len der d&agd., olld"noek naar de Klwberley
I n. ,<I 1 I de daad
mlJaramp
Er I. gedurende de laatste .. eken veel ge- hadden medegewerkt
dan "'QA er nog kaw. d. MltnaLle .prak
Houge comlUllllólms -Dat
IS 111
dat
BIJ een feeatwul
van d.
vonge vergadering ...erden gel~aeo cn goedire
.. erd b~deu namiddag ~oertge .. t Peter Laieon
pr-.... t en gescbrevtlD ov ..r de gebreldtlge t-. ge .. eest om dIt plan m tOePa..OUDg te breagcn
de vol.kmur.d 1110et dlXOU, wat de ~h81d
N.honal
VUlon .prekeade
op den avond nil d.
e \'" or ri~ w.,d~ropenIog
vo< r keurd en "aarDa werd bct volgen ie wede ge
de lutate
moln In het mage.on, .. ide daL bet
latlltg van vreemdelingen
tet het Transvaalvau bet TOlk. verlugt,
lIlatU' de voJ.kjtnlad
Er W&llId de laatste drie Jaren steed. een te-- onlTlnK"t "a.n bet eerato bonc.ht erkende hU
daan -LezIDg
J Roux eo U Jj(o"m~n.teln
Zpep Int Bpoorwe~
maken
droog .. aa en all.. .... ID g!l4Ide orde
Bel
zoader
dat voldoende
heht
en liet best voor ;;coo .h-mrecbt
kort Tan '£:1,200, en wat hadden WIJ daar
dd de Rnteche regeeriDg ......r tel"urgeateld
wu
C
Rademeycr
pro..fllChnh
M ,oornuwate pnut Tlln EIJO~etulgenll Wil o;4t IIIJ doet wat biJ 10 bet ~
'I_n
• nng Ir. )ndorhand ... reellat'e
op "e werkehlk
vrIJgenge
het hUid acnt
De volbraad
wordt wel gtt- w..rd geworpen
voor'
Mllierabele .. egeu
AI wao er een t~ met den allooI' der ooDferentle
~f.... hll
Swart
debllt
..... r kan eeu kmd beter 0Plle
'I
rw~~ d, part"m,mt
aaogaande
tlCn sUllleod lI"r..... hourde gelijk II1II h.t gerau
gezmdbeld
onzer
..
etg
..vers
om
welgezind
..
kort Tan eeulge dU1ZeDdea van ponden dan gelwfde
kozen door do bevolking, m .. ~ "a' dl' 'f'U~""
da~ eene bovred'iende
opJou .. g zou
voed .. orden na_IJ op nr van b"t ou i.rlUk
allen I n&l~fI •• 1 Il~t plan IS ee
.. ann eer de elektrlllChe draad In aanraking
ultl ..ndel'l! ID den krua.g der TrlUlSvaalsche
raad doet LS wet..
was het nog wets &Is WIJ er maar .. aard .. gevonden .. ordell
BU geloofde dat men eene
hUil?
Opellaar C Rademe)~r
opponunt
H kwam met bet water wanneer ~et breekt
HU
,. hen I en'l t .. behben met ~p..elale
poliheke
famlhe
op
te
nemen
Welwgen
10
voor hadden 10 den vorm van goede wegeo
Staat<! pl'Cllldllut - Maar de meerierbeid
scblkklDg £ou treffen welke de on~fbankeli)k
Relde partuen d)(jot) bun beat
Do lag rood maar koa DIets "ea
n • mldd ... " [)" datuw va.o "'Il ZIJl
weten dat gedurende
de larf'u
Het rapport
van den gouv"rnement
lJUIpek h';ld qn de ZUId AfribanllChe
Van de burgl11'li kan IlOO u betIlwt afkel1Nn, en :lUId Afnka
repnbbek zou
opponent .. on met de volle mt!erderheld
De
Woodbarge
de draadbel!tuurder
.. eder 00
e w rUtn bepaald
18'1(j,
1897
eD
1898
met
mIDder
dan
5,600
tellr
omtrent
Malma.bury
w....
bet
slechtst
..
.. anaeer
de meerderbeid
Doh per memone
handLavt!1I
W&&rOp aleDlwd
10 Eng, land ID
Vice voorzitter Bprak een k rt woord tot ge
dervraa!id 'linde .elu .. dat Let mog"luk w.. d lt aldus Laton hooren,
Uitlanders
tot
het
volle
stemrecht
hier
te
nwport
van
alle
dl.trilr.t.m,
"n
nu
..
a.t
bt.~
won moet de volltsraad
breuk .. ell8Chto te maken
Voortgaande zelde
dacbt"uls "an den "oorutter
uie op r!lIB II naar de theor e dat dynlluuet
een tIJd lang brande
I..nde werd ..n toegelaten
Dit betr ..ldtellJk
T"
I \'"[l >(
van grond te KlA
treft dt' leenmg
.it. wIJ die ondel'Bteunen,
d&arllJl hooren.
bil
Bet",..
niet mun" bedoehllf zelt. In bAt
E ropa
De heer P J Neethhog
sloot daaroa
alvoreu8 to oot ploffen correct .. u, daar bU
re1lllllchtig
getal
IB
welsprekeuder
dan
een
lang
d n r.f"lberl[
werd een ~rnote
dan
ZIJU
....
I
J
borg
daarvoor,
maar
Wil
bebbtll.r
Hooge colllIlUl;sarlll -Het IS toch duidelilk,
vuorbUgaan
deze brandeode
kweahe
&AD
te
~ el aeorelanB
dacbt d"t ITlh~n alle do "lJf klUIten op een .lat ZOOII'" uw groudwet
dat <lit geld recbtmatlg
he rollen gezet eo nel op I.. b lDet gebed -D
nu lB, dat de ...oJ.k.o>. betoog "Il ontzellu ....t 111 Zlcbzelf reeds v, le wet !lie ,erzekenag
roereo
maar ,k ...erbloem DI.t het feit dat daar
argumeuten
wplke
tlUIll.
dagelijks
tegen
onze
ooi)enbh"
00 ploft wareo je Iloheel .. mun ID do
zal
besteed
..
ordell
<u
<lit
I>;
dus
...
o
or
OD.:!
p p .. :urmede
het water ,"aD b~t
EE~
~IItKP;
DAME-Eenagon
Ilid gvleden ge
raad eenIge 1Ifct m1liloltt, dW hll verkiwt
te
de Euk rlu puhltek bekeud ge .. or<l.n I" ..n le
rE'geenng .. ordeu aange, oord
lacbt zou ae81uen tUO
HU ... s van ge"04Ilen
een ge" aagde zaak
lo H!V:! en 18!14 betaal
maken
beurde but Tolgeode llI"t ooveruu.knlnke
Voor
den I. I{ nur
de "ed "evoerd
eeo 18 waarover
bet gevoelen
, ..0 dl t land
d"t al. er twerl ulltploffingen w.,..o de Gene bet
Het feIt dat gedurende dne Jaren bIjna ze. de ,preker £:1 SS eu nu .£:10 .oor beta..bng
n we j stuk g~la~~n
,net bet nl
Op een avond ,a~eo do Blallonneer"nde
btaat ...pr<lbldent
- ~laar ik ken tocb
.poedlg moet .. orden ult.gesproken
het wel ..
tot de Transvaal
w..
"" de " ..gen zIJn nu .lechter
dan voorbeen
n~"zetenell \all Iambcer8kloof
k ,el.ole"
die op de [,vule.ard t;1 Michael te dynaml~t eu de aadero de detonaton
mlJno wctY.en
MIJn constltutle
zegt, dat het dUIzend ,Jl\m ....on burgen
dat Ik .udua aa.ndulde wal Ik geloof het InZicht
,;ehe staats gemeenscbap
werden toegelaten,
De .,..ntge go.'<le .. eg IS die ..an Hermon
I-:r te llin "an Dlet slecht. IM!n,Jpart 1 ma:<f "'an het
Labraln
de h )of ...mg"olCur, gaf teobnlllCbe
ler ... I"r In hunne t-anks waren
Paru" op een nacbtJe Btonden te wacllten met
volk recht bC<Jft om wetteu goed ol af te keu
... du~ e~ens \oen fout
Het khnkt beel mooI gaufcbe
bc"-IJst t""" dlDlo;en ten eel'l!te dat de reg ....
angst een beJurde
dame Vlill bUltenge .. ou .. getulileDl8 welke dOltitrekluog bad aan te loaaeo
<A
I n. n 'llJ peu Olll bet w.ter
"'0
lell en do nHlcrderbeld
maakt
de kowngs
F n~elscbe
velk "0 allen die hej;:een"
flng eli valk,raad
der ZUId Afrikaansche
Re- £1,iOO voor "Jf tieR J_r,
maar de admlO .... El n LIe onafhaDkelUke repobhekeo
dat de on.ploffiag DIet kon ontstaan zijn d, or .tcm UIt
Il '"
'lt
r'fih;:t n~
ren
&.al tal
ar
\\ 1I.nneer ik van het volk spreekt,
lt ba.ms
om"ang
op I un r Ilul~Je8 toelreddn
rHO
Zuu!
Den U,ten
~el ontm~tpu bltek geen!<ZlDs afkeerag zIJn om wtLand ....,. tralie Is verkeerd
bedoel Ik <.l... .temgerecblJgde
burgen,
waar
I d. Iel k )lau bet "erI, ge~"t om De dame k008 de "lOtorla dIe aall h.. t hoofd d. r bet elektn1Cb heht wegenl d" kielDe h ",veel
Afrika
te lien bloeien
o"ereonkomMllg
dlO
tot burger te maken
ten tweede, dat ZIJ te .preker den bCCrctarIB vau den afdeeling.
werd
Hei olld"uOtlk .. erd
<an de m..'Crdcrbcld de konmgs-st em wtmaaltt,
ru Btond en ter .. ul de k )el.oltl lp IUD !Jok klom, h"IJ uie I:ebrulkt
begIlloeIen dIe all ....n kunnen .teel. bonden met
:'\U IS d.. tIJd ge- de grond!JeglIllJ8len
één voorwaarde
~telleu aaa de raad eu zClde tegt'tl hem
dat daar de vn......'ldelingeu de voorruunehJk
he<l" de pus.1gl~l'IIter I.Ich ID bet rJltul!j' II"t EICh uJlgP1!teld l IIIeen kaffer die nOIf Dlelln Itaat li en U begnJpt,
\ilO
betoch.nrr~
(tocJal
komen dat ge d.. atleldingen
moet voorzien
ID eerhJke
te verlatelI,
OOI ielegeub.ld
te me..rderh61Q. wtmaken,
de KODll'W'""tem m meuwe burgers ID goede trouwen
I
tc,en ontucbt In de .Iad .. ordt
op de bank neerploffen en kmk
Het banliJIl bet bv8pltaal
ebln,:)
De rede ~an den beer Balfour open
daar ....IJ andt'rs schade krIjgen
Met een baart een heel andere "UIDUhAld dan de ,.aar
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wordt m de luez.mg VIW eeD preou- dezer gpmeente had voorge 'IteW. en later ook Zlln ....Il er geKomen
'n"l!
h
liC''',",,1l
door ue ph opgerIchte
1; het dan voluoende
b"f~
gekr' .....Hd door .lf
no~ en t weder belooft meer
Het khmaat la deut en een komm.andant-geueraal
terwijl
pen til lat, h 'PPIJ m ...t een kapl
ds Malan
redeu om zoo IrlCn !SOm te leenen omdat er maar dl" ",rd
Henry Campbell RanDt rmau el de beer John
do kODWgli-Htem 10 dne afzonv ,ti
l: laO~)\)
Spre' k v III conc" ... bUlteolle .. oun warm Toor t Jaargetu"e eli de In Eogeland
De geheele toespraak
WilS
_.
aangenaam
JaarliJlI.sch .£:1,:100 tekort
IS r
llorl",
Laat.8lgcnoemdO!
zCl4~ dqt de IICbeo
IDd eu erg kood dorhJlr.u lichamen befWjt, d", wederkeerlg
elIII .le I r ,Il , 1.1
'" Lt IS Uit dan' Tegell voorUltzlcbteo vedbelovelld
en werd met groote
bt'lang ~
aaD..."
1>e heer Droomer wilde gll&nle wggon, dat
~t'paard met rup Diet yolgt, aoodra bet kaar beteugelen
De meerderbeId
der .temIk (cn Illlat'chappl)
kUl ""n pflV lat man "eder
hoord
voor zoo ver luJ Ujt etg ..n bela.tg "prak, <lit dIDg \ an b"t graf vali dell "'1 .. ldl Dlele mIDder
dan een mlPdaad
opboodt
lDet regenoo
H eL gru i.n,J18t Zaad
gorocbhgde
kIezer. III )',D!tI..Jaud lU""t JJecht~
Advokaat Crot., <li~ ook tegen'llroo~
"II", vo.klomen Juut Is HIJ zag graag de pad,u 1liULord
III t competeerln
K Itcu" ..er wlloliJe bet deuat bl)
veld begint al lo botten en be' vee verkeert In de regeenllg. parhJ ID bet bw. der gemeenDe he.,. J ou I, rt die ook goeu ont vangen
sprak over zIJn Ir:inder Jaren alI'\ier cfoorge-- hard, "ouda t hl} leldter Kon flJd'!I1
Het IS
Hel Rntsche
lagerbu,"
bedt
bet h""lnael
ceDe ultmunteode condItie
ten, terwijl de twee ander .. deell>U van d~
bracht, en dat }M,t bem aangenaa 'till was ook gekheid OOI de leewng tegen te welkea
daar
\\ erd r Ik
celll"c zaken .an rut! door d.n
kowngs-stem
(the House
of Lord.
en d~ hier de voorUitgang
op te merken
1)., verWIJ slechts eell klem getal ZIJn III de _JUgste goeoJgek ~ d vrouwen toe te lar,n al. w"lnoud
hp.r \\ ulfa Irdt geuoemd
0 a de verplaatslOg
Kroon) onafhankelijk
ZllU 1'1111 dt' lDeerdereentgmg moest wet er 1u berusten,
dat haar
buurt eu van de andere plaat""n hoort ruea l&era van Le LondenllCbe 8t..odllk~ hcham~1
,
I
de n... laa ,ebeu vali Robbeneiland
de
held der kIezers
A~ "HE
LA~lit ~
ledental zoo was afgenomen
Als elk lid Dog daar ruets Tan
,~t op be.mellcliJk~
zlckten
de vloot bIJ
De I, ..u, u boud .... V(ord-rc Ullt,pu<.l,beden"
een ltd m..t ZIch zou brengeu dan WBS het geDe beer C A Grobbe)&ar vroeg of WIJ dan
Ir"l,;e oru:
doo unra::admg
'au p'6Ádtllt Loube
Ontevreden met de re~eerlng.
tal reeds lz.t
DIet kunnen obj
eeren, al zIJn Wil kJ-:m 10 omtrent
Op een ,ra!\;; 'an lcn heer P SmIth zelde
om de
'\ oortgaande
ned hij de Jongelieden
aan aantal, als WIJ denken dat ....1. ~ht
heb- te Au "UIl "Moll b~el bl !!""Illll
e heer \\ nil ..., dt <.lat e<.11 belastmg uI mooBlLAWA'O,
27 JrNI
- (&uler)
- Eeae
"Cure'lll 11" le "ODei
Hel luon,e
de gesdiied6l1l5
'Vaa wlJl ..n preetdent
Gard
ben r 1)., heer ll.alan verdient den dank vau paardt'
t
I opg" I." I "orden
maar hiJ zou gaarne
PRESWl.!;.1IiT lilleGERS
PR~R.l.l.l
.1•• ell .. t'I>lekkend
1),
l1!opgeroepelI v30r Donder
field te lellen, en daaruj.t ·16 le«'llJl hoe hij,
de vergadenng
Het speet .preker.
dat d .. .. 0 rit ~'curc"-u
Iln "Jil" cou,tllu
utell '" lell ".,ten b"e ZIJ mOll.terverpdenDi
pr .. d ,t .. ~rd bil 'I
.:l~KUI"1 b,,!(root lIIel
da!luond
De reeolutlea Blulten In eene .fkeu
al6 e..n arm .. JODgen, bloou.~ts
naar
andere leden \lID den raad bebbeu ruet bet
I r d" &aak dacht, n
Stemmen
<liamant\'IER
l'l:-;TE:'\
- VOORAL ALlDITRAGE.
'hJJ
II ~t
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dat nn~ te kennen gevende oYer de Inyoerrech&en
h,,' I..gf'!
C I ~:-uaf
I)e Cbt .. u.., I tatep op den
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be beeft IS de le llmg onnoodlg
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In
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pr "deut
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en eiene &en I(1Inate
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'1taten
Die I ~.cbredeDl8
WookllS 1)., hees C Bre,;lcr Wide
Wil knJgeu al
(~p een Haag ,"an deu heer Versfuld, '''Ide
d.g .. erd de d)ll1lDUet-kweabe
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ell
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HIJ \ 'el'telde OIlS
bjd geld zonder leening .. aar zulb
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der
..
"
I
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Een Ol be
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Hoog 41 commLSllll.l'lb - Beef t I h ed
Jo
D'!.'l11 l.t4Ira vorm
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11 nIet
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PPL1C.A.TJES, vergezeld van
getuigachciften, zullen door
deu undergeteekende worden ingewacht tot Woensdag. 19den Juli,
1899, voor de betrekring
van
Onderwi izer in
bovengenoemde
school, ·De applicant moet tot een
Protostantsche
Kerk
bebooren,
kennis hebben van de Hollandscho
bal, indien mogelijk van' muziek
(tonic solfa).
Salaris £120 per Jaar en lrlJe
wOnLng.
Werkzaamheden to beginnen op
uen 9den October 1899.
P. J. PIENAAR.
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Koatbaar
Koatbaar
KOItbur
Kosthaar

Reken.
boek, ten dienste der schol9n ID
Zuid-Afrika.
Eerste stukje
la. 3d.
Tweede stukje
Is. 3d.
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voor Jonge Menscben.
Toor Oudo eu Jonge panODCD.
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V

Een pa~:I ,onder Galv.
IJ zer Dak gro< t 1 \JO X 30 voeten
vroeger geoccupeerd door den
heer SCOTT,geschikt voor het··
drijven van eenige bezigheid,
gelegen :lsn de Hoofd·straat,
annex het Wijnmagazijn van
de he::>renLE Roux & Co.
Men vervoege zich bij
C. G. E. STARKE.
Van der Poel'a PI",in,
Paarl.

Aan Drukkers en anderen,
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LLE overtredingen op boven·
,.."melde plaate worden ten
or eend bijlOl'ld8rlted.a OfIltreDt diepte y..
P--- bi.iteaf "oonaclIti'P
verboden zoowel jagen
den rut or hoenelbwid _&er eua .• waaruitoeeae stl'enga.e
bet .keuing der kOlten per
I~nJe
~
al met bonden, o~ rlreren ala 't Iuume Tiai_ per briel ~
t.:Juresond8D wordea.
gebruik van ~
Alle overtreden; lUllen r.onder
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RUKKERIJ
in een van
de meest bloeiend steden
:van de Westelijke provir.cies,
10 volle gereedhlilid voor werkiJ;tg met al de jo;ngste toepas.
8lDgen en sedert jareu en thans
gebruikt
als Couranterr-- en
a~gemeene drukkerij en jobblDg kan~r..
Met inbegrip
van de localiteIt en de winkel
'Van kantoor behoeften.
Schrijf om bijzonderheden
a"n J.J., kantoor van dit blad.

D

J. A. BRASMUS.
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F des verlangend te koop, 10
uitstekende
plaatsen uitge.
wcht in de Afdeelingen van Her·
bert, Hay en Barkly West.
Gebouwen, Landerijen, Fonteinen
Buitengebouwen,
Steenen Kralen
en Kampen op de GronJen, vijf
minuten rijden van het Post en
Telegraafkantoor,
en 't Politi\.
Station.
Goede
scholen
in de
I!ll.bijheid. Overvloed
van· wild:
Vogels trui zen
in lt veld, dat
geschikt is voo!" Paarden, Struizen.
Vee, Merino Scbapen, en geiten.
De eenige reden van den verkoop
is dat de eigenaar door slechten
gewndheidstoestand
zich terug'
wenscht te trekken, en het boeren·
bedrijf wil opgeven,
Richt u tot:
H. R. CAWOOD,
Postkantoor P'l,pkuil,
via. Ceimpbell.
Telegraphisch Adres:
Cawood, Papkuil.
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I, Lt''' d
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:oAKL:tNGSTRAAT,
KAAPSTAD.

Gebroeders de Wet van
Bird-straat
te Stellenbosch
van oordeel zijnde dat hun kleer8ti~
bezi~heid hun volle opmerkzaamheid
verelScht. hebben besloten t€ ver. (
huren hun bekend boarding huis
zoo in het centrum in de Bird.st:·aat
gelegen.
Er zijn 16 Slaapkamers, Kombuis.
Dispens,
Achterkamer,
ruimt'
Spreekka.mer, Eet. en Outbijtkamer
Aan het eigendom bevindt zich
een mooie tuin.
Het kan met 1 Augustu" 1800 in
bezit genomen worden.
Aan te vragen bij Jen eigenaars
of bij PAUL D. Cl uVER, Procureur,
Stellenbosch
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: O.Vermaas.-AntwooMen
van
V.ZOK ::I.dJ_
de voorstellen en oefeningen voorP.S.-Alle
boeren
die
belang
KONINKLIJKE
MAILDIENST
komende in het Niel;tw-li.eken.
boek, ten ~enBte der scholen in
hebben in Engelsohe AardappeJ- mOl
B!OODOOTllilTSCWPlr{, .
Znid-Afrika.
~,
zullen weldoen aan ons te
....
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J. B.du B~
sob.ri;jven, om onzen JuUiten brief
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Boarding Huis te Huur.

voor BezigbeidmanneD.
Toor Vrouwen.
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de eetlust terug.
Moedeloosheid.
all .. kwalen vaD het Bloed.
kwijning en krachteloo8beid.
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STELLENBOSCH.
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Voor aUe.handelaan

Boeken voor de Schol~n in
de Zuid-Afrika.
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van ZIj gekomen BI n wclke bepnhng wlarsehlln
I k nadoelig ui
Jn voor de belaugen der
RuoM sche
ROllmaaoscho
en andore Joddn
wenscht eerb tl:hgl dJ: de aandacht van den pre
~Ident en deu uitvo ..renden raad en don eersten
raad te bepalen
bIJ de onwenscbel!JiCheld au
ubill jkheid
van z u lk eene bepaling
In de klQ,O
rechtwet op te nemen
DI

26ate Nederlandsah taal- en
letterkundig congres.
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commlual'18,
aanbevolen om
te yerkrugeo
Ddze reaolotle
werd door den
gesecondeerd.
Daarop nam de heer T Dodd, yau JoblUlnel
borg hot woord eo maa!::te eeo aany~ opde
I)ta",lll Il a1ld D'p9ff'
New. BU WIst 0 L
vertollen dat de olt!llDden berqofd, bedrogen en
vertreden werden In de T~lvaal
BIJ bbea
naar hartelust
stoom af t~o
de Traonaal
Aan vlagwa3leru
WIlS er bU bem ook geen ge
brek
V..rder KlUg hIJ de Kupeebe regeenllg
t., IUf omdat Z I ZWetl~ Dit gaf aanleldmg tol
heel wat verwalrlDg achter lil de aUJ
Waagde
Iemand er een woord 10 te "oegen, niet stroo
keode met het gevoel Jer ..ergadenng dan heette
het
SmIJt hem Olt BIJ had ook erg deo mood
vol er van dat het toestaao ... n de on&fhanke
l,kheid
aan de fraouaal
eaue daad w.. 'P1Ul
ongekende grootmoed~held
Pu het gaan lit
ten werd bil zeer toegejuicht
De ru ltl" werd nu met acclamatie aangenomen eu hot sinzen van
Rule BrlttanDl&
en
I hree cheers
lemand m.te
obJectie te
gen de resolutie waarop er eel! vreeaeluke Yer
warring In de lul ontstood
De heer Charles LeWIS &tand op om 1M>0e
reso lutie voor te stellen
maar er ..ood weer
zulk een rumo-er ID de zaal plaata dat nleta
kon
ge laan
wordcn
Bet
duurde
reen
g 'e I rukje eer de reeolutie kon voorgesteld
word n
00 rosolut .. wa_ deo voorlutter op te
drage I de eel1lte re80lulle aan don hoogen oom
n .,,'n • te overhano 19 en met het venoek
de
z~1ve orer te Irnbelen aaD harer maJtlstelta re
geer oS(
De hoer Bu .s nl secondeerde
De n tIe werd toen al"elllren aangenomen
.erklaar I
D~ I eor

urTL:\~DElt"

~=:

-

ra

reat.

wa'

nende bewoonbngen
alloen diu,
Dltoe.fende
meeaé altoahe teweeggebncbt
door de polltl'"
door zedelgke o ..erreding en YneadlchappelOke
der republiek
wolk. de hoop bad doen 'PerdwIl
111en,ug ik, de& die regeenea Yao de ..oerataaden
"lUl de politiek ID 1881 benapmg-iodaen
rUIl berhuldeljjk
ternggeatooten
wordt, bara
en 1884 geyolgd
Bij toonde aan dat d_
Ynendeiolre
wenlLen
en ad..10l8a 'P_h&
en
cnall .lechts
eea olf ""le WIlL Bedert dea
bare
~en
g.weigerd
worden,
luDen aU
JametlOO lIIyal diea bU .lork teroordeelde,
....
WOk Steu.ko1f -De&e
wIJk bevat In Itch do
nr_htel!
011 er op aandringen dat middelen
zendmgst-Rtle nn denzelfden
naam wo .. el al.
de houding Yan de "'leennIl
harer ma)8IIteit
Inl1011
worden
~oyonden
om
een
reaul_t
te
eene YIUl gedald eo aelfbebeenching
en het
dae vila MIDIDg Centre Ooncord..
De UOlle
reaal_t
wu oDtmoedlgeDd
... rluijgen, dat alet alleen wen.cbelOk 11 IQ het stelde l'egl8ira he beambte Wall de heer F A
belang
'PU
Bn$acbe
onderdanen,
maar
dat
yer
BODwen
De
verncbhngoa
10
het
hof
dezen
HO gmg _rt de auname
door :lIr AIfI'8li
Milner ....n de ulmoodlflnl
nur
BIO'IImfontelD ellwlbt wordt Yoor den nede en yoonpoed vin heer te Stemkolf op den 21steo ApnJ moeten
l!ebMl Zald Mrib
"
te recbtnardlgen
en Iprak yan IUne penoon
bepaald seer lenndlg
ge .. eo.t &Il-uen een kort
nralag
daar ....n .. ordt glllleyen III de beeedigde
IUlI:ebe"oegdbeden
ala hem lpecl&al bek"um
verklarlag var den heer Koetert
makende
yoor IDIke. onderhiodellllgen
BU
lO.
zeld.
Wie 11 IU
Alfred
lIilnv?
SII'
h Oarlo Andria Most.ert ..erklaar plecbtiglUIe
Alfred
Miluer
een
der
m_t
onder
Ik woon te Genilldal
Ik woonde de Zitting van
O~GEREGELDHEDEN
BIJ VELD
bet hof vau den reptratie
beambte den beu
scheiden clviele beambteo
"&0
de kroon
KORNETTEN
een
man die net 100 8Ucoenol WIP ID
F A Bouwers
b I te 8telokopf op den 2081en
AprIl II
met het doel objecries IU le dienen
Gen groot nntD9r
In Eogehond al. 10 eeu OVERWINNING
VOOR DE AI< RIKAAN
tegen de namen van parlement: Ire kiezers
De
nr"ntwoordellJ.I(e
~me
lil ~yjle
w..rd ge
DER PARTIJ
heer L Drecber werktv me' mIJ umen
Il"
kozen door d. r~eer1IIC met, dJ: waag het te
behandelde
i\telDkopf terWIJl Ik Concordia op
I8g~en
de eenpl'rlle goedkeanng
nn dit land
De ol"lole comm .... na o:>ende sOu revlue bof
g..ult door de lf Ider. der oppo.ntle loowel al.
mIJ nam
Ik had te v"ren .anroek gedaaD om
op den 12deo JIlJII en de lIttllIg daurde tot den
gedru~te
vormén
VIUl oLjectle aan hd hotoor
door de ondersteuaen
der regeermg
HIJ woerd
17den JDnl
toen werd bet hof yerdaagd tot
d >or oal gekouO
'T"CiaaI<...,e_ .....
"~n dca cHiclon coaJm ''1Ilr g m= na');} "'-' d.
d~1I'28slell alII wanneer de vernchhngen
ge
mIJ dat al de bescb koare vormen &<>O'lVat 120
die &eer moeiluke .""r yerauI .. oorddlllce p
.1 kn werdeu
Op de eente twee d.gea W88
olLle van gouverneur
yan I..KlUlp d. li "le
aao genoemdeo
Bouwers
.. aren ""Mhaodlgd
"r ~ene groote scbare "an boeren tege:lwooro.g
Den dag voor c!e Zlttlu~ van h<; Ilof vJOeg Ik
Hoop van boogea COIDlDlllan" v In do k, I e n
v~lcn •• n wie zeer grooteabtandel!
hadden afge
Bouwen
om éeDlge gtdrukt .. vormen ':1U ob
om redon van 'liD Il'"0ote Ik k ..... mhe t ,
le~d un legenwoordig te ZIJD
Jeclle
il" I tWOOf'dde bt LU al ZULle\OnDen
kalm OOI deel znu ot'erleg
x I I '" p, I I lt, I
I'e objecteerdera ten b41bQe .. e ..au de Rhodes
,c&tt en nu .Iaat bet DI"t yr I vo r h
<1
I ....w
aao den heer Brecher I ad g<'gO."n
"~dR t I II
ur I warea
allen
mannen
Iu dienlt der
Jur geled ..n dere groole hv"d L I,h d~ I I I ,
al d., vormen r;:ebrulkt I UI stelden de heu
C 'I C I'per ltlmlDg 00
De obJeckerdera
ten "rech, r en Ik eeD 11I8top vali ver luc ob)t!ctletl
erkend""
nu hr) twee Jaren HId" q I IJ ~ \
I, Loe, e van de Afnwnder
partu .. lt.ren de
ZUid Afnka
beeft gehad nu hl '611
I.ut
op een bladzIJde foolscap papIer Deo volgendell
h"" ~Il MlJtItert, Studer eD B~obuer
Zll wer
dag woonden de heer Brecher en Ik he. hof h!!
on partudiII oordael heeft oltge.prvkcl
~er d~
d. n •." t"gen WOOrdlgd door procureur A J 'Pao
door den genoemden Bouwer8 gehoudeu Oe hr
k weat.1e8 hem voorgelegd nra h m te ~ h mde
R enen en dOleentgeoocmd,jQ
door procareur
Brecher over hanihgde een voor een de ol JeetIC
len als eon bevooroordaelden
partllmlu omdat
o
0
R"llly
De obJectIe.
IDgedIend hadden
Yormen door hem lagevulu aan gezegden re;: ..
zJJne gevolgtreksmgen
DIet overoookomen m~i
81ecbta betrekking op nar vao de acht veldkor
tr&tl3 beambte
Bil het doen hIervan verklaar
de I urlDe Htt IS DIet goed dat ZIJ wudea
netschappen waarlD N:lmakwllland
..erdeeld 18
de hJ ID leder geval de gn uden 'an obJt'ClJe (Jil
he);lIluen op hom t-e 8Ob"lcltm zoodr. ZII htl"llI
Van deze objecties werden 120 ingediend door
vruel; hem da.arovc- te be.lt"""u "0 de obJectJ<s
do I d.t h, ee ... pohtlek aanraadt weth zu lIIet
de Rhodes partU die ook .oowat 20 aanzoeken
f toe te staan uf af te \v "en
Douwers ODt
op bet oo,:enbhk IIcreed zlJn te ondenteunell
onder8teunden
van p·Mlonen van hnn kahbrc
Vlng de obJecties
maar wt..ger"e rondUit ZIIII
Uil gln~ yoort te ze~gon 'Ga lit onze groot
maar die Jlewelgerd ""erden door deu veUkor
be.hs!lng
te geven Er wa. een kleurling In het
ste .hell~tknechto:l
wa.nlrouwea wa.nneer ZII ID
net terw ,I de AfrIkaander
part J DIet minder
hof genaamd 1001 Carsten IJ II I" tUllj'enmllker
de beoefenlug
van huo yerstaDd en oorde,,1 eo
daD 541 obJectleA mged lead had
en In dienst van d~ ( al C C pper Mil mg l
bunne groote kcuul. ons lets vertelleu
waar
H t volgende 18 een verslag van de verflch
HJ) ageerde als ag. nt , ur de h.eren (laU! <In
mede 8umml",OU onzer onwllhg mogeo zIJn ID te
hngPD ... t aangaat de volgeude wlJkeo _
Rhode. eu later voor sir PICJ.cr • LUre IJ, I.
"temmou~ "een
Dat IS In elk geval DIet de
II Kamletlbt>rlr -BIer
w( rden &OobJectletl recente elektie. eli IS een a tI"v~ a!;"nt gcwee,t
WI)&Owaarop d" rRS(JerJsg haren pitcht yer.tut
lIll(edwod door de Rhodes partiJ en 20 aanzoe
bU deze reglstra11e!voor de zoog ..n lamde progrc.
WJI koten .,r Alfred lIhlner WIJwrdcn
I "U
ken die geweigerd .. erden door den vtlldkornet
.Ieve partll
Jhe m~n .at al don t.,d na..,.t
Uit om lat w, g I) ,fdon dat hl) de h,,~1 lao
weldeo door haar ondenteand
Van laat"t.,:e
Douwers ID bet hof
I vel Ik dun reg,.trar Je
wa~ 0 n "ez" mUtltl,ke kweotl<l te bchandolon
aoemde werd een num
behouden
terwIII 19 beambte toe prak o\( r e~nlge
lor ohJt'ctlc.
on uu h I d:£..r Is In bct mIdden VaD IDtrl~ue eo
vau de lust gel!Chrapt werdea
Vau de
) word Ik op 10rn,'1l II "0
I", r ( I... tens In du
haat
• ,n Wil van pla u b..m tlllondersleunen
ObJectlflS werdeo [) oamen door bet hof 0 ver
rede (!e'fl\lJen dIe ~eg"n Ill, leid,
Il( u )"11
W, vertrouweu In zua olrdeel
\VJI n..men ZIlD
gebracbt Daar een aDder w i( 19 die bevonden
bele
Jl I Il lf t. velen aan
I. n rcgl.tralle
algemuene gevolgtreKkingen
I\3n
Wil nemen
werden reed. geregllltrecr'
to .Un ID een nnder
beamhte b nl :Lan"Ir'cnde Wilt I I d n moost
de vollo verantwooriel
Jkheld van alle. dat I,U
wllk werdeu leruggetrv
un voor de littlDg
eD bemot'lde .wh up Z J1k cen
Ilg~,rloof
le
gedaan boeft op r n.
vaa het hof
4 waren lJlet "crtegenwoordlgd
Wille met de ukl'lI 'an het hof dat Ik aan
B, hot geveil vali oeu ovcr7.lCln "~n wat tcr
en Hn de IU.t gescbr.lpl
terwui de Rbod".
Bouwers 1110 .t vrfloco of I I dan "cl l :lIsten.
c)nferentle
had plaats l{evon Jen zelde de heer
par.lJ er 10 81aagde eeD Daam af te krUl!en die r~gl.trat e boamblf WB' jl;adat d .. hetl Hreo
ChRmbcrlalu
S rAIfred
Mtlaer legde Ulet
verdedigd werd door dell beer Vno Reenen
cber al de 'ormell
vall (, Jce Je ",like hll bad
nadruk
op bet get,,1 vertegenwoorJlger~
h,
De o"erige 21 ohJectles werden DIet l.oege.taaD
IDgevuld had o.erband 0 I \ rOt'g Ik weder aan
vro"g .Iechli
hetT. I hon gHtal groot of kleIn en de nameD op de liJst gebou ien
den regIstratie heambte
nl
gedrukto vormen
zo I ,un
dot hut dadelIJk gegeven zou worden
Eenll(e belangrlJkeonthulhngen
werdeogemaakt
HIJ antwoorde dat h al oe lor lien II alkc III
dat letK dadelu" zou j!edaafl worden en presl
door den veldkorDet wlen~ getUIgen lA hieronder
had allu deu hecr Blccher
had '.. crbandlgd
deDt Krugers
vON"tellen ,un een pohtlek yan
gegeveu wordt aangllande hot gedrag van een bo '" el Ik een pak van ngm eer ó)) of Gu 'for
ult.tel
k II Il .r Op dat "IJ w~ldr
'an u
zekereo publieke a ambtenaar
en groole meuws
men dlo hlaok .cheneu tu ZIJU n .ast bern p d,
Z I zullen de eor.te %OV~nJar~n n ut ril yolle
Il'end .nl,,(>ord op ouzo ultnoodl
glcngbeld wordt aan den d~~ gelegd aao~a.aade
tafel zag
1>0 h. r Brtcher zei Ic t '"n ""n den
werkl g komen en ledor oo~enbhk gedureDoe
I villi IDg. n
me( de ....ndUldtn
welke 8tappen genomJn lulloa worden door de rei!' .tra Ic be .ml:rt..
Uaor Ik ~eell J;oorukte
die zaHn
Jaar kan de wet door een eeuvoudrg
regeenog III deze zuk
vormelI meer h~b bol Ik m , '6 of Je ties op Jlt
I esl I t vau den voll:.raad verauderd worden en
Hier volgt het get~l!!oOlS apler gc.c1 re.en
d.. t Ik "UI seh uver te
de verwachting van de ultlanden
teleurgeSteld
lorneils
PA,
an Niekerk verklaarde onder
eg,eD
en rk hen bereId
In leJer ...cVAI
Het IS werkellJk moeilIJk te gelooven dat bet eede -Ik ben veldkornet voor Kamletlberg
Ik
m ,ne obl"cll'"
t~
"
],
l 0
noud"
d~n pre.deDt
ern8t WIUI met het doen vau deze hl Id een hof op deo 21sten Apnl
Ik ootvwg
Mwt
deze
woorden
I
cl
~ r k .... sUe
voor. lellen
Z I vormeu ulfs DIet eeo 1111111"24 allnzoeken om regIStratIc
waaroan 19 oter
o'er
Bo
Iwcr.
I
a
I
vnn
Ium en
p:lalement
Yan hervorming
WIJ hebben zoo handlgd werden door TOal Car"teM flen door
de ~la. re T~n
wierp bet op den \
J kan n:ur
lang gewacht dat w , ongetwufeU nog een beerJ" P,et LIDk8 en 4 werden aan mu gezonden door
de
bet
il_JUl
Ik
zal
d
cl
n.nnt
"I
Brechcr
lan lier kunoen wacbten
waaneer meu oos boop den heer Cheescman
lee ....lar
Dapr laatBtgenoemde
nam weder het p1lJler op cn >roeg Bouwer het
geeft
wa['neer
Wil eeUlI{ yoorteeken
haddeu
o
vIer op de proYlK.oneele I Jot waren rekeode Ik aan te nelllcn
Rou
\Ver
w
wT[
he
weder
op
dpu
vaD toekom.t ge bervormlngen
Maar de "oor
MlIInat>rt
ze
DIet onder de Illst VaD aanzoeken
Ik vloer eo herhaalde
voorgaande
\Ioorden
HU
stellen nn
dell preAdent gayeo 0111zeJfs dIt lOod z~ niet aan 4.n C1Vlelen oomm_srlll.
prof
mr
Dc
CD Iedere
Olet eo n I vraa~ Ik u wel II gedacbte te willen o veng" 20 apphkatles werden IDgedleod en van deert dit dne Illalen achtt:refon.ol~en.
keer tilde Br cher het do~ument
wed ..r op
bouden dat goon :uncudement .an doze voor
pa..toor dr
de hand gewez.en
In het geval van deo maa Tocn Brecher hd voor le lerde manloptIlde
stellen aauneembaar kan Z ID voor harer maJes
apoth ..ker
I IUks bevond Ik dat b I DIet z"n adres en be
sprong Bouwcrs op en zeldc riat bl Z In hof nu
telt", h reS(ecrtn:.: dat" et aan d~ uIllanders een roep k n .curllveu
~em...,nt(
\' "ftll{ objecties werden
'OD8Iulter.
Ik I rote.teerde
lpg< n de slUitIng
wa lfdeerbare vertcgenwLlOr(Jlglng geeft
gntfier dtl"
bIJ mil mgedlend door den hee' MotIat welke VlLnbet hof 'l'"oordat Ik m JDO ohJt'clie. had lt
Oe h..er Cb~mb<rla n g ng \Oort met er op to Ik Il et kon aaonemell dnar ze op de officIeeie
E Fabn
gediend ~I haalde hem na eenen I Jd o~er 1.110
wlI,en dat r'e hn ~e C Jmm ,-nn. ~eln t.. oerd .. I it "arCIJ
I oen Ik '":lIJDfinale Illst opmaak e zItplaat. wcrler III te nemen
Ik legde I en Han
ID lat
lt I het K P ore-::bt voorop had gllaatst
g~brulkte Ik den mlln vorm eo maakte t'<ln IUpt hem ut" Rt lil: gcdRan had
n legde du obJec
•
nd It I [let voorbeeloen van b, ndere
van PI r,onen 'vier obJectie. lil: 'a I dd hawl ge
lies dek
t;.:e.chrel en 1.1 a III bem OHr
~
I ,I t I a ddd eo zei
W,t e m el
w zen had ",ur hracht ze per abUIS op Ills ge
Ntulat I I ze ltaJ I op.llen verkharde
L, dot b,
I
mt "aarm"e
Wil te doen "~bben I' schrapt
DJ heer H R ch ID"pecteur van le zo 1 aannemen
Ik verteld"
t (I nan Bou
I
fie
gnef mlUlr !.et I" de gebeele
t4Cnapen maakte m,n fiaale 1"8t op
HU WRl!
II ers dat Br<
I tr" do~Umen
op dc.elfde "'"IIZC
d" .l.alI.t van zakelI ri e I ran""oal In ook In M8Jlrt II Iller en In.pakteerde
de pro
ILl. dat 'an lUll el HO .. g hem
n de Iegee·mll' brengt en lIe de vl<loo,ele I Ist welke gedeeltelIJk ppgesteld waM wa" opgesleld
waarom hIJ het DIet II IIde aam cm n II, ze de
Imonaal
VI aodlg dntlt zin
U , hraeht een I,st vall namen en noemde de dat hJl het uu zou ~~nncmc
I()(J Brech r
tc>:pnover de Rr t.che onderd .. nen
D\armee
nalDen VlD andere penonen
Er .. areo vele z Jn document voor le derdo mo.nl opttldu lClde
h,,1 hen Wil t~ ct en Uet stemrecht I' een IIllddel nam~n
HII vroeg m I die namen op ailn pro
bU
dat
h
J
het
aan
len
cn
Id~n
m
u __ar" z u
tot e. n dOl I en .I~ het gObd en ton .olld' werd vIsIOneeie IU"t te plaat8eo hetgeen Ik deed H J
I tt. r
In oell avv I onlmuette
toel{' 'tHan aan heo dan zou don huc ...el lie !lwt vroeg m I er lOO velon all! lie kon op de Illst ta gaan overhandrgen
krIJ~S
Ik
den
regl.tratlebeambte
weuer
II
vroeg
III
t .. Jf,,1 uf er zou nog vele J.ren 10 de toele')mst
I",tt. r
plaats~n
H" zeld~ dat Ik veel geld kon I er
loell om te trachten Brecher (J e" te I I en om
r~.Jcn t t kla~e I Zll" d~ Uitlanders t!)en een dienen al. Ik ,eie nameD op de IU.t pla"tBte
Ju
z
'u
d
cumAnt
",'n
hem
te
.erhandl
pn
ell
gel.genheld hebben bun grieven aan de pubhoke
eD hll ZOO mil betalen voor(nllmen 'an menschen
zelde
dat
Ind,en
hIJ
d"Ldccd
zon
h
(lIouwer_)
meeDlog IUIn t· f crlel en aan de reget'rlng van der I ehefoDtelD Innchtmg
H U zei dat h" m I
0 t wa.
het lanl waaTIn z loven en ua verloop van tIJd 4. zou geven voor lodereD naam dovr m J ..!zoo al de ohJcctles VLn Breekor totltten
laul ID don avood
Oe heer \ I 'all ~ ICkerk
zouden z J In I~ Ier geval lang&amerhand hér.tel
op de I ,.t geplaatst te worden hetwdd na Ilfloop was tegenwoordIg
Met bctrekkwg
tot de
van hun grieve
yerkr Jgcn zonder dat het der zaak
I Ic aotwoordde
dat Ik zoo velen op ol Joctles duor mil IUoflilel I gaf de !eg,"tralte
n ,odlg zou. neen hUltenland8cho mogendhu d de lust wu plaatsoD al~ naar m Ine overtuIglOg
beambte
llIet • rue he.h •• lDg i;erurendr.
Je
te hulp te roepen
en d:-.arom zeg Ik 'oor mil te de kwahllkatlO be.aten hetgeen Ik deed
Vau >'Ilt ng vau het hof en k 'l'"onI ecrfit Uil wnt
~eloo,en
d lt "Ir \Ifred .Milner volkomen gelIJk de nalllendergenen
die h Jm J'{af geloof Ik dat Ik zilue b .h •• 11 0 WB' na ja ~ k d~ P IplCrel aan
hld ooor z n v lie kf3( ht to werpen op deze or vIer op dc I Ist plaatste
IIc heb geeue beta
bet kantoor
va deu clc,oler c nml.,"tr" ge
lewe_t ( vlln het.t
rnre~ht en llIet!.ve t .. laten hog onl vlln~eD voor Ilamen op dc lIJst gepla II.t
durende deze IIlI,and h~d cc tien
)I; adat
Ik
dat het de' at werd verbe Held met con dISCII!!!!e De rUldere 2 I aanzoekan weeo Ik van de hand
ob ,ectlcs had I geJ lid c ccn ga m
over afzunderlllke grlenn
Wlik Onder Kaml!ll!bcrg -Iller
werden 4'
de "Iultlrlg' va I I I bof zClue k "" I d"n
Oe heer ChamhcrlalO glUg daarna voort eeDl ohJtclle.
Illil'edloud deor de ah odes partIJ
reg strati" he~rnble dat Ik proJ.csteerde
t~gea
go 'an de .pec ale l{rtp.ven op te 0 ,emeo en .. aarvan 4 donr den cl'I~len CODml8Karl8over
de wiJze "lar p de vcrrlchtlll~en
\an het hof
I
egde cr auu toe
WIJ hebben niet Illleen gehrat:ht
werdca naar eea andere WiJk twee
werden goh lIen en lit Ik de zalk z u rapper
In deze en,IS te handelen lIlet verbrekwg va,
wordeo bevonden reed8 geregistreerd
te zun teeren n.an del celen
c IlHDI.Mrl'
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de letter der conv"l tc-hoewel
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door con an IQren veldkornet
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en ant
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0 l
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Hit ant"LlorJdc
\1 do dl'phkant n kwamen
" !(oheel verschuldigd aan deo stand vaD £aken
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wond dlc dc gebeela atmos
7 6 6
Stud er len behoeve van de \.trikunder
part I !Van ;s I"kcrk en (ooper
£c • AnaUTa' ""
Jj 6
Ik
vrocl(
hOIl
te"
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Van dit getal waagden met mIDder daa 1~3 het
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rechten
eo voordeA
raarl WIlle.!.: [Iran I,
CO
10 0
De veldkornet de beer Heatb en zun 11000
10 6 IJ'
hog wooade telde hJ aau C ..r.kns
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Zlenrc dat CusteDA toegelaten was de
kallt maar deze zaak m handes ll'"nomeD beb
TOBANNESBORa
tegen deze oDgeletterdeo
itlOb 8Cteerd had
UDI0tlkeD den geheeien dllg In handen te beb
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Bet kAaUl der ~~
heeft
_
vele
holaagsteBOlIden
vu
noord' en lUid den voIgeDden lUtMOdlgJngebrief gestuurd
om alii leden tot h"t congres
toe te treden _
v"De stad Gent werd op bet laat6te Nederlandacb congres te Dordrecht
aangew_n
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zetel voor de eentYol&eado
blj4!enkoDllit der
t.:1al-broedeJ'l<'
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eB zuid
De reg..tIDg!HlUD.I.DUIIilC, d.aart<Hl aaogesteld,
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en letterlrundig
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'Ijftill;
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enn b, t ~_n door de congre .....u 1. ve Betten
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""I lil I n ID godsd" w;t 1jl; ell stAatkundig
~pzlCht III .cht !lem ..n
Bd zal aanlNding
....
Il tut
h....prcklllll;cll .1\ hoslUJt.,u
die het
,\.,,1 rlnul.dl
Il' Il III all .. ultlDgen aanbeI lt;.; II II ZIJII r.org< n WIJd", In do ""MO
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, en ona heid en ,wao_
ledelylre "JWtie en ldacld
IOnder ?Vii,.
gilterayond goedguntti&JjJk door é1en uaperlaliID woN' die alllt bn _rt.d.arell
yaD lelfuspect
lIoge die tjjd Dooli lil dii g.
aecretaria kr plGwu,
~od811
_
nl kOIDeD. IDUt' w&oneer htl "omt., -au ik
De beer OhamberlaiD
heroa mei een 'lyer
myl8er YVgII, aal de aard 011he, karakter YUI
l!Ch' te ,eYen yan de
dv Bn_be
mon lalldgenooteo-iodllln
ao 111811
de, han
rereenng lDet de republiek, er op Wil_de
de yerIChiliende zaken WlUl'OYer geklucd
...
re,reermg YI'Mgt OiD w", 1111 rech& heefhD
geworden alleen IIlCldentea wh la een alge hur plicht II te yragen en heS n"UI* m y~

r.

-

l

Ill'

onder Irukt den hoest ruet
akt I en los pn .erhcht
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Hu Ir:UII DIet
zeg~tU of llalu In F ebrasri of Maart wegge

BeDjamlD F"nurD
~libni,

dat H

....

woordie

wveD

.. tUlpA

aUD

'0I'III

dell "O!III .,U Uw_
a'. getaip \eekend"
O_n&
'I1Ilde eeu YOrIIlm &oen getalp tera
woordie
{)Jl clee '10l'1li nrtoond .. .,rd a)8&
door belli .1. JIe~aite pt.-kenJ
Il I han"s
rt
wu dat V&II Ow.....
Door CJea b .. r Ca"l'Py Rel<le "ormea .. erden
iD loae tereDwOONle"d
I I ~~vuld
Gwaaana.
lIUDl
~
'lUI de pr IV "oot:ele liJst gelObrapt
en daarom _rdi .. D a d rd vorm mp.ald
Op
den t.. eedeD '10l'1li I ...
k..nde rit! beer hak de
Villaera ala .. qe
G lO R8llDa wer kte thanl bjj
d.DbeerJ
P deVillll'rs
bak J .. vIn,,"
verklaarde I I htt bU de
teekeDm,
der beide vormen &eg.nw Jrdl~ wao
Op deo eerale teekende Jaalete geru ge en op dl'
t .. eede bU aelf al. llelul"e
Jf,,, M' I let w.ar
om de tweede Torm ook mu,gt 1116C~cbre... u
.. orden
HU 1f8hoor ... mde slechls I!e orden
vaa den beer Van Eyk.
De magqtraat
.. ide dat er .lecbts één "orm
door den "eldlr:ornet overhaudigd werd en bet
beuieu ede bem waar d .. andere kon %Un
De &aak werd weder UItgesteld
Tom Nlt!tsky
Objecue
met betrekking tot
sehrjjven
Toegestaan
ManUM :NatuI
Objectie met betreklung tot
schrjjven
Toegestaan
Elrihiem
:Nondlea
Objectie met betreklnng
tot achrijven
roegettaan
Albert F Oppe!.
Objectie met betrekking
tot loon
Toegeetaan
James
Oiborne
Objectie met betrekking
tot loon
roegeataan
Jobanne! Phillips
Objectie dat bU onbekend

ObJect!"

to, IIIhrir 'eo

11''''

oDdernucd

ton bU

MeIIuclu lJa
lilt lOad ...

I

Jan Dd .. ,JIlle"

.....

Io ... eel

Carolua

JUN!,

O')eche dd

...

J V

29

r

Dbjectie

&ii

1899.

o"dludea

EEN NIEUW KLONDYKE

met ~

til IICIhrU'Ien De .,eJclkoraet lGbreef
"Bad DO
faith 10 peaIDBllllJUp."
,
I>Cb... et eeu "orm art
De objectie
,d ". .. o.eD.
,. A. V_
ObJ~ctle met belrekkID,
tol' v
loeg .. &uII
F' on- r \ _
ObjectIe met u~(reldnng tot
Id IJ 1'.. 11
Z .. k a ...... teld
II. ,,( \\,,111
uhjoect.le ddboelle!s
...oon
achu"
I >egntaaD
Headrl"
\\, lemae
ObJ ene dat LU Goea
k... hflk.h~ h, I
II IlIeUl \\ 111UI'e (de v ,J ..r ~an apphk.ni)
verkl.arde
dat
n IOOn bU bem laD de Paarl
...oonde
Oil werkte te Mowbray
Alle webq
komt bU aaar baq
HU nrdIende
£3 12& per
week
Nadat advokaat C mey eenige uaion gesteld
bad aart getuige
weM de objecne geweIgerd
WilltHn Willem.e
Objectie met betreklr:lag
tot loon
GeweIgerd
Jacobus
Wartel
Objectie dat bU geen huis
houder WIUI Toege.wn
Jasper Vendal
Objectie me' betrekklnl[ tol
loon
Toegestaan
JOIIepb WIlson
Objectie dat bU minderjarig
W&8 Toegestaan
Wlllwn
WIlIon
Objectie met betrekkIng
to' loon
ToegestaaD
Herman
Yowell
Objectie
met geaaturalt
seerd

DE DE K.A..AP GOUDVELDEN

Boeken en TlJ dsr.hnften
Het Jurlokacbe
stall.t eh
Kaapkolonie
ditmaal VOOr het
008 lnegezonden
.ao we"e del
eeeretarq
Het %In cllfer. c f
cufers maar al. clJf"... lO l
oebikt ZI)O dan wordeD lt u
leder die offiCIeeIe gegeven. We
over een of auderen
tak 'J
kolome over Verd..dlglOg ber <
opvoeding
landbouw'H
vee a
.. I In dIt veel omvatLeode
"
acap pagtua e veel "un Cl r- n I
noodrg heeft
D~ dlal(ram voor

De ('-Il
Times' áeeld. Diaadag het volg8Dde
-De l!8D.8&tle Yan den dag II de
oord
ontdeklung
rUl aIluYiaal goad
m Mer groote
BI! werkt. bij bet .tak
hoel'8elbeden
op de K.UPBehe Hoop 'lelden,
Ob]8Cu. toet8l .....
nabIJ Barbertoa
De &IUlwecigheid no alluAndri .. J FonDlD Objectie !Det betrekkiog
yiaal goud IQ de Transvaal
lIJ reeds Jaren la.t:tg
kit IChrjj".a
bekend en te Lij<k>nburg q het kOlltbaar meT08tf8Itaao
!,tal In \ rIJ groote boeYeelhedeo
gevonden,
Jaoobu
Fredericb
Objectl,
mel betrek
mur
het werd den pl'OIIp6Ctoorderr
laup;a de
kmg tot IChrUTeo
hJn, van wat bekend q .... Long ere8k en
T08tf8I&uII
Smiths Gully, beschoren
om een lObt
VaD
Op YraPD no adyolr:aat Curre~ verlr:laarde
Ilt:c(t ..en
Il se Il U"'"
goud van Kloadyke
rijkdom
te ontdekken
IIpphlr:ant dat bj] alleen wu toen bU zun "arm
oop der Il voer
lo ds eerste dagen van de De Kaapvelden
In"ulde
K • 0 S oe t I~
werd goud In .de valleien gevonden
door de
Op "er.roek schreef app Ikallt een vorm Uit
delvers maar wegens gebrek aan ....ater .. erd
en de objectie "erd ge "Ill!ferd
de grond nooit, behoorlijk bewerkt
en het "
David J } e.ter
Jbjectie
lDet betrekking
eerst, In den laatsten tijd da t ernst tge poglll
tot aebru 'I'ea
gen gedaan zIJn om de I eldeu behoorlijk
te
Tool!elltaan
beproeven en rut te Vladen of het de moeite
Fred Fobian en David F oreman
Objectie
waard zou ZIJa den grond te bewerken
Dit
tegen die t"ee
namen werd teruggetrokken
15 onlangs
gedaan eu het resultaat "as zoo
door admkaat Currey
danig dat men overtuigd
Is I an goede voor
Oe objectie
tegeu David N F ortulo werd
uitsienten op rijkdom UIt een laud ...aar al
toeS(cstun
leen de deep level miJn verondersteld"
erd
WOl Gwuanaa
Objectie
met betrekking
tehuis te &IJa
tot schrjjven
Zaal uitgesteld
DE :-;'IEl:"E
DEL' ERIJE"
.r>
Ismael Uaaant
Ojectre
met betrekking' tot
Eeue aanmerkelijke
uitgebreid
stuk grou 1
scbrjjven
IS Toegestaan
De naturalIaahebnef
werd vertoond
en de
Lambertus Phillips
Objectie dat hll op twee objectie geweigerd
IS nu onder
be ...erkiug
en beslaat 4.1 chum
Toegestaan
\ erspreid over den bodem 'an Long (reek
ljjsteu geregistreerd
WIlS
De na&111werd ge
F rans Willemse
Objectie
III et
betrekking
Samuel (,abrte'.
Objectie
met betrekking
schrapt van de Noorder Paar111Ist
tot sehrjjveu
en Smith s Gull) eu de hooger lIggen j )!:rond
tot IICbr!}ven
daamau grenzende
To ..n er lerugen tiJd ge
Mentor PIenaar
Ob)ectle met betrekking tot
H~ ~olde een vorm ID en de oDJeclte werd
Toegestaan
J""t e dal hl) Diet
ledeu ID alle "rost eeUt pOglDg a"nge,n od
schrIJven
geweIgerd
;,\<IallOederGeeade
OUJectle wet LctrekklDg
.... rd om het t" b<!proel en cn e<'U d un KC
to schruven
Objectie ge'llelgerd
la400 WIllemse
Objectie dat de getuige op
Antbonv Pllttersen
C'bJeclIc dat hU llIet ge
deD vorm nIet ..cbt W&8 en dat hU alet kon
Toege.taan
bou wd wenl In eeo 'an de kieme .'prulten
nalurah,",crd
was
'Ioeg88-.an
8chrllvea
- UbJc tic nltlt m order
al ....aar er eeo sterke fontem b en al<,tllS 'riJ
Pieter W HUJOga
UbJeet c dat LU lIlInder
MartblDu,
J PaulKtl
ilbJectte IJIct betrek
Jacobus
PIeter FortUIn verklaarde
dat bU Ke.teld van dco Peu",gduf( nd"l1 last, an ..-a
Jarl~ was
C'oJectle met oetrekklllg
IRr te ven;chaffeo
..-aardoor aU" ,orig'
dd
loelót88taan
klOl( toL IIChn)ven
loegestaan
op de applikatIe
vorm vertoond
al. getu'ge
Pblilop Hoffman
Objectie rnloderJlmg
r red Pettel1!C ObJectJ" d ..t hl, onbekend geteeke"d bad De applIkant had de I{eheele VCl'S geh11lucrd werden w..rden d.. elge nar ..n
net uetrekklng tot
van dit eIgendom JIl staat gcst-eld op l"IH
I. age8taan
was
Gewel!;Hd
Vortn mgolvuld ea schreef ook Retief Street
Heodrlk Hcrcules
Objectie
iJlet uetrekklllg'
be,redlgende
"'IJze m. t bun " ..rk aall t
Josenb
Pauloe
l'bJectle dat hij !leen kwah
(Later
zelde getnage dat applikant
RetIef
gaan
De I~en
op dA oppen la.kt" "crdcn
tot Icbrll.en
hIlatIe b"zat
f08l(estaan
Street
DIet geecbreven bad)
dadelijk
afgeuomen
III
de long
(reek
en
'\bram Paulse ObJe"lie betreff .nde Icbru <eD
De objectie werd t;)egeItaan
daar de magis
Toegestaan
bijna met ,,,11., w IS de
pav!wd
v III "nil
De beer Van Eyk .elde dat de veldkornet deo
loegestaan
traat oordeelde dat bet handscbrlft
DIet over
Adam A. Paulae
Objectie Jetrelhnde
scbr,
eenlr:wam
....
open
()lljI;e, Per 200 'oet uaan III "erd
lf
naam ultacbrllpte omdat F ItLgeralu al. gelulge
"!lnomen
Iln toen h, tg!''' "sschen " rd k" am
geteekend
bad en bU (de veldkornet) bem nIet 'en
lool(e"taan
Jobn Woud
ObJcclte met betrekking
tot
Damel Paulse
Objectie met betrekkmg
tot IICbruveo
Uewelgerd
pr goud te voon;chlJIi tN waarde '!ln blln I
keude
t ......, dUIZend ponden
III
OUggl b (kluIIt I )
James JJepburn
Ubjcctle geeD kwalfikatie
sehr[lven
loege.taan
Sydney We.t
Objectie met betrekking
lot
BeoJamln
do
PIeMIs
Objeclle
met
betr~k
loon
klcm ell groot
H..t grtlls I...,ft '.. lH dlkt
In yeldkornet.cbap
\.n t"ee tot ze, \od en L' bUit"ngel\oon
TIJk
klDg tot IIChrllven
loegestaan
De zaak werd ultge.teld
De beer Van EJk zelde dat de beer C \.de
'Ill
'",r panneIl vol
,ud
...ord ongn (f
\' Iihqrs getnlgenls zou geven
[lik
J du Plel!8ls
ObJeclte dat bU geco
fred
Willemse
Objectie
m~t betrekkla"
BOND
ot Jeet e dat l , ulet
","n kwart ons goud ID
nu.w;etb
genom. I
tot IIChfjlye!l
lo!lge8taan
De maglatraat
.elde dat Hepburn
III den bUIsboudAr WilS foege.taan
llermanus Pienaar
Ob ectlA (,eeo nUIMbou
• n aall andere pisatg. n
n er vond,t 0
tronk was en Olel kon UItKeiaten worden
I oegestaan
'an goud In
nugg"t"
'an
t" {(l tut z,
lIet werd besloten dat getuIgeII!' 10 bet bof der
Il \hf\
Jacobus
du PleSSIS Objectie
Je tie d" h olet .0 I genorneo
onseu lD ge" Icht
Het feit dat het "oud li
worden
Hepuurn
wa. ecbter
Nieuws
uit
de
Paarl
veldkornetscbap
foeg€staan
daar aan..-ezlg IS kan III et "eg;?;eredene, rd
r!leds Uit de geVllogeDl8 en z ,n Daam werd ge
\Igemeer.c
ilondKvergaJer
Joh. Paul"~
OrJectJe met
worden
"IJ hebben Hlllgl 'Iln de !-'Tool r
schrapt
den
ll,ttn
\[e
I
du
he
E"l AAG"
1000
olet koo
uuggets
gezien
met ,t ukk, u lou tt r ~oud lt st t., BakJc,draa
'\odrew lIoffman
ObjectIe met betrekklllg
loege.taan
I
:flllg
IS
alblAr
ontvangen
dat
ue
Jongebeer
• r 111stekeu bm l n het grUb (11 ,,!hter< U I ad
tot louD Toegestaan
Daar de opkoo st lte kj
Johs
lbdemeyer
\loJedle
g en kwal I
I,
olet
J
R Hugo bet proponenIl
examen aan bet d. Il "IJ d. ;:elegenlu Id aUII d. "atlOua!
I IIlk eel com t vergader I ~
W Hermans
OOJeclle
met betrekkll10 tot
I
kalle
thevloglsche
lDatltuut
te
EdlDburll
met
goed
(Z ,\ H)
St Geor"e s str IJlt P' u bott .. 1 ,ol
IICbruveD t.: It~e.ttlld
\ f coml! leden
I
ege,taan
succes
afgelegd
beeft
HU
denkt
&1)neItudlen
kl"lll"
uUAAet,
te Illspt ktlt'r< n "c~"lld
\rthur E Wood Howe
C ,hJOCll
mot he
Auranam Reynter
Ol JeetJe met oelrekkl ; voort te zet en en den graad van B D te 'I'er
-I OIlSf'n dw allIlu "enomen "a.-.,I UIt ue sprUi
treklcmg tot kw.lltikatle
I""gestaao
tot
""h
I
ven
werven
tllU 'Il met meer kracut 'pr< ken dail "oor
oetretfende
1000
LOUI" Hleboer
Objectre
foc!(e.ta lD
:\0 lDL
rrIC
OSGELUK
den kuon. n Uitdrukken
van d n rijkdom dIP
loegestaao
Jacob
Houp
Objectie
dat
LU
DIet
genaturt
uc
• ljl:pnar ..n 'an d. lIIeu Wl' dl'l" rljCII " 'l I te
OOjectle
\lberL
Hebbener
betreffende
Maandag
avond
ter"'111
de
heer
Carl
Lotter
lI.eord was
Long (reek L' llll t h .. t e, Ulg' d...,1 '1111 d .. 7.t
loon
op weg naar zIJne woning de straat afkwam
De heer Van F) k verto >ode de brief \ ao
wonUer"Jke ,t"..,k dlc doorspekt"
met ~ ud
Apphkaot verklanrdo dat b ,
werd bn ~chuln over de Paarl kerk door et!tI kar
nat lrah"tlB
e de objectIe wed geweIgerd
\ ..n Smith,
Gullv Inopt "m 1110111'1 naar 1 Il
d eude eo anders werkte hll b,
overreden
Hl, werd naar de wODing van dr
HendrIk de R ,oke
Objectie met betrekkl 19
n lUt 4
ontVlnl!' omtrent £ïO per jaar
(,ado ... gehraclJt docb laatstgenoemde
wu <an bodem I an hl t pro"",kt.,. r schacbt
grond \aJldw\r
IIlt" ..haall " r
Door IlJvokaatCurre)
H, wtlrkte oralrel t tot loon
hUIll en men vervoerde den beer Lutter n ... kar ,ra.cuilll
Toegestaan
de n .l-! OlL,en I an h, t g (It me t lal gt nom. Il
Degeo maandeo In bet joar b, dOl dag
den heer lomkIn.
alwaar bIJ AUn verblUf bad
genomer
Waldemar
R,umu •• en
Oo,eelle
Ulet gc
boek toonde boere,,1 werk hij b bet stuk ueed
Omtrent
eeo half uur daarna gaf bil dea geest
Den _ecr ta
EE"
GOED 'OORl ITZ[C HT
kwahliceerd III het veldlwrllel"ch2p
\ oor de laat.IJte twee J~reo werkte h,
Het bleek dat h~t Wiel uer kar over zIJn borst
geven dat hIJ z
[le he .. r Curr ..y weeA erop d.t de k \'ahfikal1\l
stuk
Thans wordt bet werk \ oorthezet
lang d~ taltD
eo ZiJde was gegaan en ernstige IDwendlge
Jp den vorm nlOt IOgevuld was
o or den magistraat LI, verdwnde
pnnt tot biJ Smith s Gully 0\ ~r el'll afst nd
wonden
had veroorzaakt
Op d .. kar waren
D~ vulgend
De huer V~ , ~ yk '10&8I IUde dat de taak <Olr
pood tlCn per week
"I rtJkPr Jc,
naar men zegt twee gekleurden
Zu bielden de Vllll 200 \ oet en de grond "ordt
I eH r
I~aanda Lt gebracht
was want bJ bad een
Door ad v Kaat Corre,
IIIJ hal e n ...,ukul
hoo ,erder
men vordert
Er moet geno ..g
paarden n... t stt! nadut het ongeluk gebeurd waa
ol
'p~rlc I,"r wa~rop de kwahfikatle.
van R ••
maar bleef er nooit zelf 10
goud zIJn 111 'ben rt 'lID om dl UIt;; 't n lU á~
Het ongeluk
gebeurde
tus.cnen
zes en balf
lUu,"e I CII aDderen vermeld wa_ eo
t 0
D or de I mag .. traat
HU verk e , Jf ver
be"erkmg
drle-dubb<!l te HrgOtd. neil
r z Jil
zeven uur
De overledene
laaL tweo docbters
r1: tL r ~C z.
dam.( wa. h ook op de liJst nn den vellkornet
.eh Ilende pt r"ODeD
"II" teekl nIJn \ ao nf-cllllDl d" kullt1P1l "or wor e I"deo !lau te "
eo cén zoon nil De oudate doc!lter 18 !lebuwd
aall({eriuI i iewor len
De objeclle werd toegestaan
met deo heer 1omklns an de Paarl terWIJl de dcn be" erkt 111\ d" "HUl ,Je gron,d door"e
alt meene
er'(ad!:r
De objectIe werd gelOiel!(er I
Izak hab
Ubjectl'
'been
Aan d format a \all .I, n grond
andere
met den beer locrlen
gebuwd ea te gaan 1<
Wt I 'ol~aall
u lt el
\drllm
Rln"wcst
Objectie
oetreffende
vAldkornet8chap cu met oetrckklot; tot schruvea
schijnt
het
of
men
'po<'lh~
Iwt
nf
Z
li
ont
Potcbe stroom
woonacbtIg IS De zoon Is ook
schr "eo
C
Toegestaan
d, kk.n
Ond, r dl' ).';oud klontj"
f( ed
\
gehuwd en WOODtte Johannesourg
~1(JrTls H t.: y. ondervraagd
door den Luer
Hercules
hak.
C'bjoeI e met beIrakkIng
,ond, n zIJn ,r eenl!,eu "U
krISt .U.n ,orm
THEE
O~TllAAI
het 'Jt scbr ,ven
'an I ,k telde dat bU met met RlckweHI ge
loe({estaan
"san oor
j!;roote
""mmeu
ZIj U "I~pbod
n
tee
mtr ..nt de reg .. tratle
1:1, Iad
Maandagavond
werd een tbee ontbaal ten
Jo.eph I"ks
CIGjeet e lUet I etrekklOg tot .prokeu bad
door , rz ,m, laar
De W middelde
Il aard
BRil'"
I \\ \
aan den beer \ an dtr Spuy getf]d
dat Rink
voorueeie
van bet doof.tomm~n
en blludeo
scbrll·en
\ ao de ge" one klontJ"
._, ongevl{'r J.:3 I
west
all rlgbt
wa"
Dit werd gezP({d voor IDstlluut te Woroeater
albler 10 de Jongens
\pphk.Dt
verklaarde (oodervr1l1lgd door ad
Ik( per on.,
, hr -eo
HU dacbt Rmkwcsl
IICbool g..geven
De scboolzaal wa. stampvol
v k...t Corre,) dat b eeu wagenmaker wa. er I , bet obJcctlehof blelr!
~ r be,taa.t .'<'n pl.u e. u I nd kaal te
HII kon Olel zeggen of hIJ De heer 0 Hugo leverde een rooItatle op .une
den vorm vertoond ultl(escbrev
'1ad
H had kon goed "chrllven
men om het ~l!?;l'udom
Oltr
tu nOllen
geen kwallhll:atle
ot
lunkwest
had
zlCn
scbr,
'cn
'erder
weloekende
wuze w""rdoor
bil de lach.plere"!
nooit ,..6t den heer W Joand du
::::s:::
dacht
bU
dat
apphkant
al
d
kwahfikatles
be"-'lt
der aanwezlsen goed In bewegmg
zette
MI""
den vorm gesproken
net 1 dtrekk og /AppllKant
M NIeuwstad gaf eeD Hollalld8cbe
recitatie
werd verzoebt een bin Iko <orm 10 Het kon z ,n dat bIJ op den dal( van objectie.
g~ze~d
bad
d
lt
RInkwest
goede
kWllhtikatle
op
een
echt
Hollandscben
"tul
ea
een
lUId
lp
te vullen en de objectie werd geweIgerd
plaus Viel baar te beurt hetgeen zu ook ve
Abdol Jackson
Objectie
betreffende scb, , oemt
Duor ueo heer Currey
II, hael Rltlkwe.t 8 diende
Ook voor vocale en IDstromeateele
ven
Toege.taan
Notuleo
vao vergadering
gebouden
or
nan n UItgeschrapt om t %1'" vorm nl~t beb or
mU<lCk werd goed gezorgd
Dnt! tableaux
fred E B Jones
CIbjectle
d..t bU onbe
Ilj~n JUD! l!l'~
lIJk
~eteelcend
wertl
d{)(Jr
een
getUIge
,,"rden
vertoond
nm
Babes
10
tbc
Wood
~"",,,-8<lJ~.kI~nd
was eo geen " .. al hk atle bezat
Ie~enwoordlg
de beeren C Houx
C ( en
De obJecl1e werd geweIgerd
Woman the mao of tbe future
en GOSSiP!
zelde dat'eeo kenlllR.' vlOg aan
R M voortitter
l' C d~ Clerk A J Malberl e
Herman",
Roup
Objectie
kwalifikatie
alleu
waarvlAn
boog
gewaardeerd
werdeu~jam
lpphkaot Donrglótezoud,n werd door ue p06t
J U Lombar<i J J de \\ et A B Kneg Ier H I
eo met betrekklnll
mer maar dat het platform
zoo laag 18 zoodat
De heer V 1\0 f lik ze le aat Jones vruc;;:cr bl , rOl nieL I Igevuld
Theron en DG Conradie
.chrlJ,cl
meOlg
een
OIet
de
tabl"aux
behoorlijk
kon
&Ien
deo beer Dirk le \ .theT!! "erk to
Notulen
der vange vergadenng
gclezen eu
foegestaan
DOltb"" koffie pocoa en "oek smaakten heer
Dd zaale .. ~rd u tgesteld
goedgekenrd
Jac
l
U'
I
le
Roux
Ol
Jectle
tweemul
be
1,11:
en
waren
III
oVtlrvloed
tJ
krugen
I lter verd zIJn naam qfS I r 'pi
F lDancleel ver.lag ter tafel aantoooende
een
DIosctagnamiddag werd nog een th.e
meet
Ilak Jac ,I s C'bJ6ctle
met bet~kklUg
tut reglMtreerd
balaD8 In banden van .J.:5 I Is /ld on IU de bank
10"ge8taa!l
IDg gehouden en wel voor de Jeugd
NIet
seur, ven
foegestaan
VlLn £213 108 id
Gabnel (, RetIef
Oh,ectle
OIet m "t IJ
tegenstaande den ~erlngea toegangsprus
van Is
Sam lel J uhe.
Ol jeetIe net I etreKklO1l' tot
Wegen
De beer Conradie rlpport~erde
dat
kornetschap
voor oudere menIIChen en Gd voor kinderen
"hrlJven
Toel!'e.laan
de MItchelIs Passweg van uarhngbrng
tot aan
I oege.' aall
werd de som van £16 bueeniebracbt
Hlerbu
Samuel
KapLa 0
UI jeetIe
daL h, goen
bet einde \'"&n de bluegom boomen geheel ue
Jan lt os
()bJeetJ~ met 'ctrekkIn;
tot moet gevoegd
worden
dat de
Endeavour
bur-bouder lO
gruIsct 18 en In !roede orde verkeert
-. erder
.chrlveu
Society vao-Zolder Pasrl bet thee ontbaal ge
Zllak Ultge.teld
rapporteerde
de beer Cooradle dat de commISSIt!
De zaak bl"cf "verstaan
geven bad
Hendrik KUit
OOJectie
t I I DIet gella
den beer JC Verster
aangeateld
beeft als een
namat Hamodl6n
Object,e dal b, nlct !.an
HU lAR
turahseerd
w""
tudelljlr:e opzIchter 0'11 met g ..noemden
weg te
.cl r ,ven
tJbjectle geweigerd
Men zegt dat de CbnstellJke werke"vereem
belpen
loeoe.taan
(,corIlo Kumlehn
01 jeetie dat b, op Zuller
ging blDnen karL een banar
houden &al de
De bep.r Kneglt!r
rapporteerde
dat de weg
Cornehs
~ beeper.
(Jl ject'"
met betr ~ opbrengst waarnn besteed zal wordeD aan eene
Purl I,~t wa.~ TOl'gestaan
van bet dorp uaar de Drostdy In goede condille
Morrt. Kesler
CJbJeelJe lIlet oe rcklr. ng tot kmI( tot sch'lrveD
scbool voor arw .. llanken die ataat opgencbt te 18 behal VII de plaata bU den wungaard v"n den
loogestaan
schrlJveo
worden
beer Malherbe
~amllel
8lebrlt!
OLjectlC met betrdkk n,
De beer -. ao ElJk zerde dat h, cene verlda
OP BEZOEK
De beer H F Tberon
rapporteerde
dat de
tot schrU ven
ring kon geven In d~ zaak
Prokureur
De VIllle", van Somerset Ol!t q comml881e deae plaats gelO8pecteerd had en de
Toege.taan
Advokaat
Currey d~cht dat
le apl "kant
op bezoelr: aan ,de Paarl
Maandag
werd de oplDle van de COmml88le 18 dat geen orug aldaar
Abel ~afar
Objeclte met betrekking
tot
.elve tegen woord II[ moet z,n om te luw ,zen
verrlcbtlngen aan het reViSIe bof door bem bU gemaakt kan worden maar dat het milt kltppen
.chrlJven
fuegestaau
dat bU kon IICbr ,ven
UItgestraat moet wOl"den
gewoond
Abrm September
Objectl8 dat kwahlik
De beer Van EUk zelue dat belde I n en de
De beer P C de Clerk rapporteerde
dat de
met op vorm geaoemd werd
Toegestaan
heer J F MlDnur
kouden ~tulgeo dat apph
weg naar 24 Rl'I'lerlln la goede conditie 18 Ver
John G StadIer
Objectie delOllfde als de
kant zelve den vorm 11 gevuld en uItgescbreven
der rapporteerde
de beer De Clerk dat een me
vonge
(.ewelgerd
had
DIgte khppen
samengeapoeld
waren aan bet
~ebaH Saat
Objectte met betrekkIDg
De heer \ all ElJk gaf toen z ,oe getUIgeo,s
ondereInde "an de KlelD BergrlVler brug ea dat
scbrlJ ven
Toegestaan
waarop de objectie van de hand gewezen werd
Ceres :.IJ Juw
dIt bet wIlter atopte en daardoor veroorzaakte
1899
Adrlan Sylve8t~r
Objectie met betrekklog
Barend Krleger
Objectie met hetrekklUg
Aan den Editeur
de wtkahlng
1'&n bet wer" gedaan door bAt
tot scbrlJven
Toegestaan
tot sebrlJ ven
loege.taao
gou'I'eraement
~IIJnheN -Sedert
den 20stell Mei' an huIS
Afrika
J ~mlth
tlbjeclle
dezelfde
als
Paul J KIrsten
Object e dat n, twee naaI
Bealoten dat de heer De lerk Iemand aall
zlJnd.. op (,I'n rns naar K l&pstad fn bet
vonge
Toeget!taa Il
gereglstreArd werd
foege.taao
\ ond ik geen tIJd des h h stellea nl om de kbppen t.e verwuderen
BeaJamlD Sa.modlen
Objectie
dez~lfde als (al ..doll dlStnkt
Martbions Kneger
Oblectle
onbekcu:l en
De beer De Wet rapponeerde
dat de ...egen
'an RhlJu" brtef VIUl den 3Ostl"ll Met tc be
'I'~e
loege.taan
getulA'e geteekend
op vorm niet erkend
(,e
ant" oorden
zoo goed • 11 neem bet In ZUUwUk ID I[oede conditIe verke'lren
lJacob Steenkamp
UbJectle
dezelf j~ als
welgerd
Mitchell s PUIl weg - De .ecretarJ'
rap
onda,taanoo
op eli beloof ik u 11l deze wak
rorlge
Barend Kruu
Objectie
geeD kwahhkatlo
porteerde
dat bU de rekemng
met
be
"H t wL><Ierlastr.g te vallen
De b"er Vau Eyk verklaarde
dat Steenkamp
n veldkoroet.llCbal
trekjung
tot werk
aaa bovengemelden
D, gedachte
dat mlJII ,chrlJ\ "n gencbt
roods lang bil bem bekend was en bU vulde ID
Barend Kru!!!! verklaarde dat bU IU de Onder
un
£104
lOs
Id un
l\ ., teg< n des heer ..n -. an ZIJl
elekhe IS zoo ten bedrage
den 'orm ycrtoond In ~une tegenwoordigbeId
Paarl w"onacbtlg w~!
werke a
departement
gewnden
lb,urd l n k1l1deracbtag
dat men alleen zoo opeabare
IJewelgerd
Door advokaat Currey
HU wa_ .,en lt nmer
gedaan
van Oom Plet ",n van beeft, maar dat bU Diet de betalingea
.7acob J Siebrtls
ObjectIe
derelfde
al8 ICts kan ,erwachten
marmao
Z In Daam W8' ~larcus Lu th
Toor bet ruloon van grul8 IDgesloten heeft om
~c .. u ""dN
Ik btn miJ goed bewust ervan
vonge
loegeslaan
De beer Van Eyk was verwonderd da' advo
lJ A IJt h \ \ \
tebovenga.at de £100 die
dat cr no" mL'er dali vier Jaren en wet dne reden dat de rekenmg
, !Dcent Scblenka
Objectie met betrekkmg
kaat Correy beZig Wa!! Kru!!!! te ondervrageD
IJel00fd werd maar dat bet ID bet volgande
J
Jr( n to
\arloo!",n
b"bhen
voor
de
aanstaande
tot
natural"'ltie
terwl,1 h, beZig was met Lutb (Gelacb )
met betrek
verslag opgehracht
hn
wor
I"ktll
zoo zou h"t gekheid vaa miJ ZIJD balfJaarlllkllCbe
De beer Van Blik vertoonde dell naturahsatJe
Krus. wa.. afweZig en "Un naam werd ge
den
De handelwuze
van den secretariS werd
))n
lo. t bpt oog op d" toekom"ttge
elektie
bnef
op
du
objectie
werd
geW<llgerd
\ f\
C'\THC\RI
""hralt
m t b trek
"" (hnJ\ l n maar met bet 00" op zoosls goedgelo..mrd
Tuomas Schwartz
ObjectIe met betrekklDg
J o~epn de Klerk
Objectie met betrekklllg
VerplaatalDg
van
tolbelr:
'Ier en tWJOtlg
O. III PI"t
on' noemt
'\rme
CalVlDla
tot scbr )veo
loege.taan
tot loon
Toegestaan
n et lO I.
dat de secretans
aa",den
m Jn, Inziens IS
\rme ('alVlOl !lier
nog RIVIeren -B88lolen
~ otulcn 'an eu
Car"hs 8eld",0 Obje~tl6 dezelfde al. vorl;:e
frans J K bier
Objectie dat bij lIIet gena
I
t .. r
PIketberg
raad
scbruven
zal
met
b"trekklDll tot
Toegestaan
turaltseerd
was
Toege"laan
I Icl bekend
bovengemelde
ï
De hf'E'r '1111 RhlJn ze"t
ik heb uog aoolt
J uhe Solomon
ObJeotle geen kwalifikatie
I elrn. E Kotze
Objectie n et In veld kOT
Voorgesteld door den heer H F TberllD en
III le 2'2 Jaren
om een spoorwf'g geijverd naar
To~gestaan
nelscbal
r oel{estaao
le heer \ an E)k
door den beer J J de \\ et dat
Indll'lI zulks zoo Is gesecoadeerd
Mayer Hebwarl.
Objectl6 dat hU sIc bt. In mlJII liev. hng' dorpje
Abd",! Latref
ObjectIe dat h, op twee I"
worde dadd)k
" 0 r lt h"t t IJd dHt de hUl RhlJndorpers
u den beer De Clerk gemacbtlgd
Grlekscb
kon
Bcb
Jven
ToegestaAn
ten
Wa!!
Z,n
naam
werd
1I'6scbrai
t
Cl Jcetle
lot uetrekklog tot
, 'r dl' kooIt Il te halen
f M "lf hEljjft u DIet 'I'oor rekeDlng "an ~n raad te koopen een ezel
Luns
Solomoll
Objectie
met betrekl< ng
Charl 8 W Lou..
Objectie dat b, lIIet Il
~('I
'v
... ta 1
Scbotsene kar en (Ulg
m" It "P'H rkt om dIe vPrle'nglllg naar de Rest
tot IIChrUvelt
loegpstaan
het veldkornet.cbal
was
Toegp"tuo
rak) I I Ire n
CII J etle ma~ bJtr"kklng
Bealotea dat de "olgende
regulaties
aa 0 dA
I krIJ;:' 11
Eu tB dit met de.zelve h~n die
\
brabam
September
Objectie
de.alfdl)
als
[onIlI
Lowrte
Objectie
DIet
In
veldkornet
T .."e.<t,uo
wegopracbter gezouden worde _
op een ..-oorstel van den hper Vaa ZIJl 'er
vonge
foege.taan
Toege!!run
() jeetle n et In dl3trlkt en met IObal
I De werklieden
werken te begmnen
met
Eo
Hermanus van der ScblJlf
Objtc!Je dat bU Ier "Pol' jen wordt naar Clan ...i1ham.
Mlcblel H H Louw
Objedle
minderJarig
oe rekk n'l t t .cnrll'co
Tlel(estaan
ZODlopgaag tot zonsondergang
vand .ar IS het wet Uwe plicht om de spoor
onbekend IS Toegestaall
Toege,taaD
IhVld"
J t rt I I
Objeche
met betrek
weh naar uw dorpje te krtJgen 0 En dan nu
2 Zu zullen een balf uur heoben voor ont
tarle-J f ruuemaU
"'t
Dolf du fOlt
ObjectIe met betrekkmg
tot
NICbol McLaeblan
mlDderjarll{
k I bl npt nvullen vin de vormen
komen WIJ tot bet punt
Deukt u voor eea but een uur voor middagmaal In den wlDt!,r en gezonden word., !lal 1e
scbrllven
Toeg88taAo
(f
a..ndrang
van advokaat
Currey
werd Toege.taan
oogenblik
dat
bet
,andasr
naar
('..
lvuua
zal
ander
balf
uur
In
den
zomer
"'an
1
October
tot
commll,,,ans vall pu ld k
BeDjam," J Truter
ObjectIe dezelfde al!!
M ·CUSLutb
ObJecllo met betre"kl_ng tot
I tIn
n de getlllgen
bo... gebracbt.
H I
gaan'
:>; llDmer of 1I00lt
1 Maart
Zatérdags
zullen zIJ den b&lven dag dIglUk vragend~ de , a
I
vange
Toegestaan
IIChrll"en
GeweIgerd
verk la Lr le dat h, t .. ee vorm"n ,"gevold had
.. erkea
Toch
Ik
wil
met
herhalen
...at
Ik
reeds
la
verbelRreu door
t Il eCr e j
Henry Thomas
ObjectIe met betreklr:mg
Jacob I tebellllteln
Objectie
J et gen~tura
h ~ lu. k nie
U D" en den andere DaVid N
miJn
eersten
bnef
omtrent
dezeu
spoorweg
3
De
beambten
zullea
DIet
het
recbt
bebben
wachtkamer
aar b€ pla fu
tot loon en II(Jhrllvea
hse<lrd
f oegest&8n
J r orl In r en document werd geteekond door
beb
Ik als bewon"r van Brand
eenIge glederen van den raad te gebrUiken 'I'oor de tegeo woordlge k." 0 e
Henry Tbomas (applikant)
verklaarde dat bU """chrelen
Jobn Luyt
Object e met botrekk!Dg
tot
r ak J de V Ihens al~ Iletuige
De heer De
bun
eagen
pnnte
doelemden
viel
beb
t'r
welDtg
belangea
III
of
de
spoor
de Ilin tun twe..de
~ I
2lij per we~1r: verJlende
Hil haa den vorm
echrllven
GeweIgerd
\ II er; wa' tellllnWOarUI!{ toen bU den yorm
weg langs de Rest of over (e es of door het
4 De wegopzlcbter
zal gerecbtlgd zun naar
~olf toader een age bulp IngeYllld
te bou ...eD en het ~ro r
A.bdol G Maller
Objectie met b9trekk!D~
u
r ef
OOJcclle toege. taan
Roggeveld
komt
hetzIj
de
een
of
de
ander
bws
te
komen
eenmaal
In
de
14
dastea
Dan
tegenwoordl!(e
p.khu.
~el e
Nadat Tbom .. een vorm mgemld
bad werd
tot .cbruyen
ToegeetaaD
Dived t ortu n (~chooI8traat)
Objectie dat
bet komt IQ de aa.blJheid van Brandvlei voor
aal de raad 3s betalen voor lemaud voor het Ein nu nlet.IJ I. da ee
de objectie toogl!lJtaan
ru
h, geen "Willttikatle In bet v8ldkoroe~chap
bIJ naar het noorden
maar ik berhaal wat opp_n
van de ezel!! en tenten enl voor den om bet plalfor:o
te
<
Heudnk
Tru
er
ObjectIe
met
betreklr:tng
bal
DINSDAG~AMIDDA.G
balf dag Zaterdag ea Zondag
Ik te CalVUlla, bIJ gelegeaheld
eeuer publieke
VOf't
tot scbrIJven
ToegestaaD
'\pphkaot
oluervraqi
.uudA
verklaarde
vergadermg
op 24 Mei, gezegd heb
Cal
Voeder -Beslotea
dat bet voeder
zooal.
D,t werd allj'eme
Stepbanus G du TOit
Objectte
betr ..ff~nde
d I hl) eeo tImmerman
WdJ!
"erleden
Jaar
Object e dat hU minder jang
VllUa. vraagt om een spoonreg Daar het aoor
aODdlg gewadea
wordt naar Cerea atalie en
loon
Toolóteeta&n
D" b~er r, r r r u ma
w rkte h , I ,den he~r l)<
De Torm vertoood
was
Piketberg
statIe
den maar last bet aan bet parlement
en de
heer DaVid rall der \ Ver
Jacobus du TOIt (Imld)
ObJeche mmder
w, rd 10Jr bern In tegenwoordigbeid
ran J P
'\pphkant lelde dal bU 23 juen oud waR
regeenng
over
om
te
besli_a
hoe
de
bJn
Rekenmgeo - Besloten de vol~ende rekeDin
.ecretar18 en de b er J
F ort I n gcteekend
gebollwd zal worden
Door den beer Currey
Hl) weM ID 1875 ge Janl{ Toegeetaaa
geQ te betalea -Wm
U.woone
£1 12.
PJ
zullen optrekkeD
en haar z
MartbIaus
4u TOit
Objectie de~elfde ala
I>e objoctle werd Ir"w qerd
boren
H U kon DIet zeggen of er een boek ua
Om
op
des
heeren
Van
RblJn
a
bnef
IRrog
P MaraU! £1
J G Boatbnus
16. en H F door de boeren In het d'.lr k
vortl{e
Toel{tl8taaa
D. Id FortUin (Z lururaaK)
ObjectIe n t hUi, was waann zun dag 1'aD geboorte geschre
le komen
HIJ ~
bIJ heeft &ItlJd voor TberoD £1
Voorstel J C ~ rone~.!J
C F red Truter
ObjectIe dat bU onbekead
I I ",ldkornetscbap
1 oogestaan
ven WH
('am wa ge ....erkt
Wat was bet oogmerk 'Vaa
la. 10egeataan
CHA8
ADA~18
dst de neeren David van dtr
(_Irolu; D ~ ortulO
Objectie met betrelr:lr:," (
Eea broeder van Ilppltkant
verkla.arde dat
d" 'an
RhlJus of Bokveld Paas ~ W &8 het
A:ionls Tbeu0l8
ObJect.e met betrelr:lr:lDg
Froneman een deput.atle l lie
tvt ""br v~n Objectie gewergerd daar ap;>11 laatatgeaoemde
op 8 JUD' 1876 geberen werd
met om het Bokkeveld
aan te voegen aan
Secretarl8
tot scbr[)ven
T08jlesta&o
den afdeeltngJIraad
Tan C III ,
but '1)n num In tegeuwoordlgbeld
Van d"n
De objectie werd lI'ell'ell{tlrd
uw lieflIjk distrikt P Welke publieke werkea
e!Dde de boogte op I IJ
OT
.cobus Titus
Ob)6Cbe lDet betreklr:lDg tot
III ~1tU!tr""t ge~chreYen had
,Phllhp
J MIDnaar
ObjectIe
geen Irwahfi
ook In ons distnkt
ook al~evoord,
zlJa door
maken
IICbrll~en
De zaak werd Dltgl'lltf-ld
Jowf J FortUin (8cbooastraat)
onze plaal!!ehJke leden Yer~en
ka he In "eldkornetacbap
Toegestaan
Ln RaoNATO. Pu.N0I I-De hr B COOC
DIrk F Uys ObjectIe dat hU tweemaal gere
Algemeen aange:Jomc
dat bU Dhlt l(en09t: loon ontYIng en
Roelof C M&lberbe
UbJectle, dat hn reeda
In het "P S
VaD
ZIJD bncf achrilft
de de Villie",
IleA,
van
de
Paarl,
q
de
eeklge
Vool1ltel David .... n d ..r \ ,
gistreerd '!Ferd Toegeatua
<co kon
Toegestaan
heer \ an RhlJD
van
eIgen
IcandldaatJe
aan ZUlder Paarl ge~qtreerd
werd
Toege
~ent en depothouder
van deze .. ereIdberoem_
man
dat de ....cret.art. t.,
MarthlDus
li Uya
ObJeche de.elfde
als Erda
"-ron Foreman
Objectie
OIet
Dit ven;taan ik met maar meeat de de plUlOl
etaan
daa de "eeIUge" die ze tut Q..
"orage
Toegestaaa
'a
se Id
h.."r 'an RblJa dat ik van plan mag ZIJD om "eente ,band" lIIlport.eenm bo HiJ III twee- &enden aan de Comml"".
BeaJamlu
Matbee
('bJectle met betrekkIDg
dankenee Toor b~t werk da ,
Jobs
MaralL
ObJ8Che me' betrekking tot
loegestaan
zelf, als kaadldaat
te staan
dan 18 biJ ver
tot I!Cbruve~
Toegestaan
malen aaar Europa ge .. _t, heeft ala mUSI
de laabte elektie
scbrll vea
1oegeahao
Pieter J J FortulO Ohjeclte met betrelrlr:lDg
keerd
Thomas Mattee ObJ«IUI met betrekkiDg tot
CDa eo mect..mcrua
elke beroemde plBDofabnek
De TO ({eude ,.,r~ ..dtr u.
a
Abdol de VOIIS Objectie hetzelfde als Tonge
tot loon
L. bIJ "oorbaa
dankende
scb '11"eo
Toegee&aan
geenml-ro
~.
be'IOnden
dat
..
at
toon,
1
plaats \In .. il te ("dd,.
~arm I
Geweagerd
r ""ge.taan
Jan K H van :'''helr:erlr ObJectIe dIet la
aaoalag. mecll&mell:, materiaal
eo pnJII laD
De
lIwe,
Lotter lD September
oTacob H de VilllenJ
Objectie dat IUD aum
J J lortUIn
lnet betrelr:klng tot ... loikoraeW:hap
gaan, de "KApe a-.tor"
de krOOIl blijft
op twee ljiaten W11II
ToegestaaD
De "oor .rtler .Ioot i""rua de <t rp
ALBERT
ERDA
sebr Iven en lOOD
William Gwuana
Ob)6Cue omtreQ\ ICb ,vea
lJIUlDeD.
Kape &e.onator
pnmaa,
~
..lbr J de Villien
Objectie dat bU t .. ee
Toegestaan
[\\ IJ bebben a paar rutdraltltingu
.. ege- ~
J C I-&U"I:::.1-\\
J
de Wet de Villi.ra YVklaard, dat V op
.Lpï
leCU,adU aJtOOe "OOrbaOdeD.
maal preplireerd .. erd
Toae-taao
E.. .... 1-{4cIY)
laten
.. gen

Bil
hail

WIe" .. oord
'WIlt ook Dae&WIe ......

':uZ
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AFRIKAANDER

,,,,n
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"t'

Afdeelmgsraad

"

Tulbagh,

Spoorweg-verlenglng

"ee_

"en
B~I e " I,
Ic ppr
loak de \ II cr' 0 tr ok
den

,I

\'

vorm

u t"l~~hrt·T

n

(JbJc tie toe~e..t..a
Ph.::t B~"0
- 'h t:
ka le belat
ClbJectl~ ()('l;e~taa I
Adam Br""f - II Je
man bll'>tor 1
Adam Braat rerklu d dj
...00n3cb!lo WJ.';
ti, w ni,
eo werkte b den beer L "per
per da:. verdleode
I J :'Ii
k me plaat. e z n naam o~ "
nOl{een aodere \ hm Br~lIf I e ook
dnfr wo nie
Door d. n heer Curre\
-H
'Hr I
kend b, den num
va I Paul.e
andere
nraaf w IS
0 o(
I end
e oom ha 1 z n
n, P~ulsc
raoder:!
II woon le n
Lady ( re)"traat
De ob ~ctle wer I van Jc ba.n I g Wc en
Tl"gell Hvma I ila I. wer I geobjecteerd 0 il
dat bU nie! kon "cbrrl'e
Eco vorm werd lOJr api I kJ
n Let lof
lojt8vul<l en de obj"('(le ge"'e erl
Jan Be~ro -Object
c dlt I
Jarll( WL'
Ob )ectle tooce"taan
Jultu.
G B B hlm" -)
vorm llI"t <ioor een re;; sLr rde,
Icende wer 1
De o,e~ IC we 1 toe!{", ta~'J
fn 1 Beuoon
)bJocLlO dal h
1 Il ~cer i wag
I 1 !:Stun
\ la J li sch ~Ut> et
da lJ I
'<'en k n to al. d our le wel erel'cJ t
() 0 e, l t,,~~e.taa
'tar bDu, Bo.cb ~I ln ~ )Oj
leon .cbrllvcn
Object e toegestaaD
\\ ~ RH - )olectle dat I goon kwah~b
le had
Za,kutg<
Tl- 01"- J
,erIcIa Hde d lt Bath iriS
mHodc" I le"
un",- btl~....
H
( Ralh)
verd ~ dd I , ,r"
HII kwaIU van "'wel
len!alL
.. Ilr h ge lurende , ~ m"",..den X k
12s per da.; verd ende
Door den !leer Currey -HU
kon nIet be

,.cl

1

(
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l

neT

CONFE_RENTIE,

/j

BLOEMFONTEIN
:il

\ \ Oen~dli~,

lVlej t009,

en

vo1£lende da~en.

Tegenwoordig:
IqnlloogEdele

S. J. P.

Staatspresident

KRUGER,

der Zuid-Afrikaansche

II" \\",1 Edele

Heeren S. \V. BURGER, en A. D. W.
l!ougEuelen Uitvoerenden
Raad;

~:dpll,estreIlge

II)!!

Ih' Heer \V. J.

J. C.
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Des nam1ddags ten 3 ure.
IIUl)t:E CO~I~flSSAHIS:
Zal het uitdrukkelijk
verstaan worden, om geen cornaan de pers te dUCIl, noch eenige directie zoolang het onderhoud plaats viudt-?

.t l l :

''1',\.\ TSpnE~IDE~T:

Ja, dat is goed.

11l)()(iE
, rtt'
, lid

CO\DIISSARIS:
Ik [weet niet of ZijnHoogEdele begeert om nu zelf een
ouitreut het doel der Conferentie, dan wél of ZijnHoogEdele verkiest
f't'r~t zal spreken.
z,'ggPfI

"'I' \-\T:SPRESlDE~T:
, ':

tt'

heeft ons uitgenoodigd

en ik zal verblijd

zijn

CCnnrISSAH1S:
Ik zal mij ill h.-t eerste geval bepalen bijgeheel e.n al
len. Ik wr-nsch het doel CIl de strekkwg' van de Conferentie Uit te

IH)l)ti[
'I'"

De Vrijstaat

hooren.

voorstcl

\ III

T1IIJIl

staud pu nt

beschouwd.

Er

ZIJl!

«en J.l1llt.,d

01'('11.

kwesties

tusschen

d:

11.11'(' Bnbdle
MaJt'"teit ell dit, vali de Zuid-Afrikaansche
Republiek,
11"I,t <)1' dit ·(\(.)!t'llhllk
)ll'en teeken
vali overeonkomst
lx,-,taat, Integendeel, het
1 ,I,' uueeuiuheden
vcrmeerderen
naar mute tiP tijd vc ortgaat ; het getal van pl1n~n
" 1,I1 schijut ~It' strekking
te hcbben, om tt' wrrn(;'l'dert'll.
cfl daal':l~l~ I.je.~tl:e~klllg
,r ,I<' tu"Il.dll'
a;lllgL'"I.I;.!t'll wordt.ruin
(II fIlt'l'1 ,1'11('1'1 . Zljldl()"gl',d('lcd(.~ta,lt~presldï~lt
'
", Ik nu-t vcrstaan. d.lt Ik wil zeggeIl
WICte blutneeren
I:';; doch Ik, :efl, ,ulle;n, (:\t
, 1,t'tll'lll't'n"I\,ldrdil.!t~ staat \',UI omstandigheden
I'. eli Ik zou niet denken, dat
IK"II
ZUil vcrbeter'en. milteli Ik Ill! dadl'lljk
punt \1)')[:. Illl!,lt~j,re za~;n uPïo~m~
"1'''''111111\(,
1... "t:hlJlII\11Ig
I,"" dat
dp gl'l)oL..,!'poorzaak
van verschil
II"t III IC ~e
i" <l111,'k \ all ,k
Ht'ge"I'lllg dL:1' Zuj.I-Afrikuansche
Hepubliek t(~gellu\e,r dat g~f:ee te
_ I I [I II ullt'r, )"'kt'lld LI" .I,' uitlanders,
\\',UI ,j(JC!pr vcrscheideuBritsche
ondei f anen
11[, 1",lltll"k
hee lt ,JP blttel'lwid veroorzaak;
d!t' .tusschclI de [{ew'e~ïll¥ f~keebl
I III ti ,11\1I I",'I' \ ill w:~, II' .l.m
ook III de ZUI<I-.\fI'lLuIISl'hp D itt,Repu
lt I. es het
,',
".
,
I,'
,I,,!t, .'.'11
"t'\vl'l
van -vrupathie
hebben
vcrwekt
in
1'1 annje
en (O~J1
,',.' 'lil 'k III liet ~dgl'IlII"'Il, m.l.lkt het dit 1'<'1t z.uik van sterke flllbl~:~c ~pll:le ~Il
, 'I ,I
1:'11 (Jnr
1."'''" (;, .uverucrnenteu
IllIIlllI' verschiilen
op 'I eedz.ljrne ZWIJ~e
~ , 'I' II
'r all' 'Ik
\ I sterk
v In «vertuizd.
dat in.lieu tiP Ilq;:cel'lng I el' .UII'
k
'r
I
lj'
on haar
' '1'''''('11
r' H~publlek
\'1'1)1\'1111" en als 1;111 zichzetven
gL'egelllcl'
zou zien
I
-, , , I~I
11
I
'
'I'
I
rt
1('
zaken
crzer
worden,
om
maatrczelcn
te
nemenI
I' ""I' lil' prefl \(JO ',I'
,~
'''''
J
Il
"'I
'
'I' e mense ,I lt' Il onder hen zouden
bevredigd kt wor.len.xlau
niet u ('CII(C
, ,,[
't'
"t'III:ltl'"
,
d
11' dat Cl' ook
I ,I IJ· ,I tI~, Zllld- \flïkaansche
Republiek zou versterk WUI' eli. rna,
lit,,,
lj I\.ei
tIk' Il PI \1 uu'door het veel gemakkelijker
Wil worden om de nog open
"',
:':"1,)1'
ZOIl I"
lt 1'1 l': IJ ernernenteu
t~ recelen.
Ik zPg met dat we alles tegelijk
' 'i,
k \ ",tit', tuss.: It'll Jt'1' e 1(1 \"
"I
I ti,'
ardour
,.,
,
. k
" ,I
-st v.ui lu-u kunnen rct: It gern.la"
\\ UI' CII. \\,1
, !':, 1't,,'I,t 111;1 I:'ni
.i lll,la;, tlf~ :'::~~'r~sti'''t' ,jl' een veel gllnstil!er
wijze kunnen besproken
,.' '\·,'lïjole x wes res ", '"
I'tall lIJ'Jurlin" tt:' "L'l"lkPII
r:r bestaat een reden waarurn
i, I:,
)fll
tot een I<lle,,' \"I'S'
,
,
~
'"' li' "'di~ k\\:p:iUe Ol) bevredigende
en standII uall de rk wesue het l:er:.l uoeui ; IIl( eu
'
',,-, "lil

'

"

!

~':!~~

j

,t

(

, ;

.'

HODGE COMMISSARIS: EI' behoort een weg te zijn om dat te doen.
STAATSPRESIDENT: Nu kan Uwe Excellentie een punt opnoemen, waarover we
eerst kunnen spreken, en zooals gezegd, zal ik gaarne een wenk aannemen van Uwe
Excellentie als vriend, wat het beste zal zijn evenzoo als gebeurd is in Swazieland
met Bunu. Die wenk is door ons in overweging genomen en het einde was, dat die zaak
. goed is afgeloopen.
.
HOOGE COMMISSARIS: Ja, zeer bevredtgend.
STAA TSPRESIDENT : Toen is Zijn Excellentie ook niet met bevelen en ordel'S
~ekomen ~aar heeft erkend, dat wij daar recht hebben en is' toen de wenk door ons
m overwegmg genomen,

!
I

I
!

,
HODGE COMMISSARIS: Ik wensch ~HEd. den Staatspresident ook geen orders
of bevelen te geve~. Ik wensch een opmerking te maken omtrent de Swazielandkwestie
en. hoop ~~t die met verkeerd zal opgenom~n worden. Die zaak is goed afgeloopen en
belde partijen, geloof Ik, kunnen tevreden ZIjn, doch een van de groote redenen daarvoor
was, dat Harer M~jesteits Regeering gewillig was iets te geven, wat de andere kant graag
wou hebben. WIJ erkenden dat de andere kant in moeilijkheden' W.as en wij waren
gereed om !n t~. geven, en zoo IS die zaak toen recht geloopen .. Wij .waren gereed om
de macht die gIJ reeds hadt, te..vermeerderen, en wanneer UHEd. ie~ redelijks verz~ekt.
zullen er nOOIt moeilijkheden ZIJn om dat toegestaan te krijgen, zo.Q,~Qokmet de koelies.
U waart begeerig om een wet te pa.sseer~ni die niet heeleraaal overeenkomstig de Con-

ventie was, enzeven, waar U1'.~I'1:ICJ!
lijkheden hebben aatJfe1aen
LU eerst
. ..
.
dan en in de Rep~
".
'.''.'
rcel te gemakkelijker Ztdl~ll'
IlllI100dig zal maken, ,wan~.:
I li III ten. en wanneer dat eene
1
\~I!1zelf. Ik zal gaarne van .....
... 'lI'\!I!:i
'.'
ILm zou ik kunnen, zeggen, wat ik daarVan denk.
/1111
kunnen zeggen dat ik dicteer of, oNets geef~
.

,

j

'.

,'..

,j

.•

~T~AT$PRESI~ENT:
Wat}~eer ·wij hier als vrienden ~pre,ken, 'tan ~~iet,ge--'
~en. Als. vriend mag ik ~
elk,~en ~~ wen~ aa911e.men, enIa .zoo.n g9val
Ilt\~chollWIk het n~et als een order, ~aar als een !rten:deldke wenk, alzouhetook;wezttL
,'.1'1' punten,
waarm Uwe. Excel!entie rechtens niets te zeggen heeft. Uwe ExceUentie
I 1111:'t d:1~ vooral een
pu.?t In het oog boudent dat er nameliJk 'm
...
··ense.ben van allerhande,
'"ltl(lll:1li~elt .~n taal, bijna van alle !Dogenaheden toestroomen naar onze goudvelden.
I I' ,t Il ee ft IIIIJ echter verwonderd, dat m andere landen, zooals ;'bijvoorbeeld in Amerika,
.t ' IIIL'I1schelt·zoo
lang meeten wachten om een stem te krijgtln. die van andere landen
l
:i"!l'l lHnen.
Ik zeg het verwondert mij, omreden er in die landen millioenen oude
, II I'~eI'S wonen,
zoodat de nieuwe inkomelingen hen niet kunnen overstemmen, maar bij
II" ~1.r.ui de
zaken and~s;. allerhande
soorten menschen stroomen bier bij duizende
, I i l' il l~ goud velden,
en het getal oude burgers bij ons is nog maar gering; wordt het getal
! III!;:t'r~ langzamerhand
greeter, zoodat er geen gevaar meer zal bestaan. voor over-:"lIlllltng
door de nieuwe lnkomehngen,
dan kunnen wij den tijd ook korter maken,
\\ .r.uhi unen men het stemrecht, kan krijgen, en dat is ook mijn plan, maar Uw Excellentie
"":..':t'l.Jpt ,~·.el, dat .. wanneer de meuwe mkomelmgen ID zoo groote getale spoedig stem
u.lcr: krijgen,
ZIJ -de burgers van het land spoedig zouden overstemmen, en zoodoende
:: korten
tijd leden naar den Raad zouden zenden, die de wetten des lands door be- I; It'll zou.lcn
omkeeren, . zooals zij dat willen. Dan zouden zij wetten kunnen maken,
.u ls zi,i willen, en ~~ onafhankelijkheid
des lands zou daardoor vallen. De burgers
:r.lcu da~~~'dooI'op ZIjde gedrukt worde~, en vandaar .~at onze burgers zoo strenl{ op
t .1)UIlt zIJn.' maar zooals Uwe Excellen. tie waarschiJnlijk we. ,et, heb Ik reeds voor~. zen..,
, ,Iksr.md gebracht mijn plan, o.m den tijd tot het verkrijgen van het stemrecht met
'I! j;l;ll' te verkorten,
om dan misschien nog verder te gaan, al naar mate het an tal:
I:: 11i1/,e \-01 sterngerechtigde
burgers toeneemt, door de getrouwen die wij er la ~za-:
i('I'll~lllliaan toevoegen. Doch er zijn velen, die niet het stemrecht willen hebben. doel)
lt' d it alleen als een voorwendsol gebruiken om mensehen op te hitsen bij Hare Britscha
\1 IJl'steit.
:
.
.

'f!"d

/1

WOT

I

HOOGE COM~HSSARIS: U zegt, dat wanneer
IIIrnigen het niet zouden willen aannemen.

het stemrecht

aangeboden

werd,

~T AATSpnESIDENT;

i

Ja, want dat is van het begin af zoo geweest. Na twee
; Il' kan men
zich laten naturaliseeren, en dan kan men al een Veldkornet en Landdrost en
it! \':111 den Tweeden
Volksraad kiezen, doch nog geen lid in den Eersten Raad, die
, tinale
stem in de wetgeving heeft. Uwe Excellentie moet wel verstaan, dat in een
:')IJ\lbliek. de burgers de troepen zijn, die het land moet~~ beschermen, nu willen wel van
,,' uieuwe inkometingen het stemrecht hebben, maar ZIJ willen met helpen vechten al
",h het ook ill kafleropstanden
; zij die wel hebben-willen helpen, hebben het stemrecht
k I'l't!en. maar het is gebleken dat velen het niet willen hebben.

- t'

HOOGE COMMISSARIS: Ik gelpof dat zij die verplichting :van burgers niet op
nemen, zondeI:. de Y'echte~ van de turg~rs te verkrijgen, e~ daarin ~y'mpa~
. ;:l~t't'l' ik met hen: als ZIJ dat recht zouden Vel'kriJgen~ dan z~ude.n ZIJ natuurlijk ook
i i"
verplichtingen
op zich moeten nemen; ~anneer die verplichting opgelegd wordt,
,'n\'ijl zij niet bet recht zouden hebb~n, zou met recht schijnen.
, i I wi lden

STAAT"rHE::;IDENT:
Uwe Exc,~lIentie kan toch nooit goedkeuren te zeggen burgers
moet hen beschermen,
en zij moeten ook he~ ~~em.~echt hebben.! dit te ~even zonder
lt' l.rsten daaraan
ver bonnen te dragen, zou onbillijk ZIJn, wanneer zu stem wilden hebben,
~II''eten zij ook de lasten dragen.
:!

HOOGE COMMISSARIS: Op het oogenblik. dat zij het stemrecht
Ii ook de verplichtingen daaraan verbonden op zich ..

krijgen, nemen

~TAATSPn.ESIDENT:

Ik bedoel. zij willen wel het stemrecht hebben, ma~l' zij
samen de lasten dragen .. Daarom hebben WIJ h~t
"t'lll:Ldd .. dat \\'anlleel' iemand op commando gr~ate~ vecht, ~.lJ z~eh kan laten naturali'I t II~tl en
het volle sternrecht bekomen,
omd~t Ik Z1C~ dat ZIJ WIllen v~eht:n ~~or de
, illl;lllkrlijkheid van het land, ell zoolang ..een. inkomeling
geen burger IS, laa.t Ik .hem
Iwt n.uu:
commando
gaan. en worden ZIJ niet opgeroepen, (loch enkelen, die WIllen,
•• 1ill ll'll
gaan.
,', '::1
.

niet

li

J:lrlelijk

met de burgers

!

l

,I

li OOGE COMMISSARIS: Indien ik mij niet vergis,
!'lpI,ing van vreemdelingen geweest om te gaan vechten.

~T \ATSPRESIDENT:

IS

el'

III

,1894 een groote

Ja, oat wás volgens Conventie .. Onder U~ eerste Conventie

I 'I" lie vreemdelineen
zich laten registroeren
en die vielen er met onder maar de
\' ,t;1 ~ 1 wel
Toen G07Iverneur Loch in '1804 hier geweest IS, en deze gevraagd had of
"I~'
~ehe ""1U erd" nc Il niet vrijge Iaten konden. worden, niettegenst aande de w~t~t ~Il
'Il til' dit
niet verhinderden,
hebben wij gezegd en goedgevonden, om de n ~c e
;I':lf':'r!'IIWIl
treliJ'k te stellen op dat punt met de onderdanen
van de meest begunstigde
I . \\ an t I'nt) ssornmi't)ce tracta
ten met andere tnozend hedenhegesloten.
'I ï tIC
c
d d waren de
. t onderdanen
,'! iCll 'Ilatiell uitgesloten, maal' volgens de Conventie Britsel e on er allen met,

gy;

{" t;

l

.

V

l;

~... ~ ':

.~~-

•

.

.

;iJ~: 'm~.,metS ;v._'jBi"'IIib"~

,

\ .,';~B()()GE,'JO)OOSSAIU$:· Ja,' ~

H'" (jJ.'

~~.'Jl'eijft~]N~!>da1~':er;;DOCtl'

commandeerd \varen, terwijl-WoogEdele"
.
,we d8al"
vbrder oYer'~oorgaan; ~t
het !. "

-"et

den

tij~~~TSt!tR~~I:teWb!t=~.r~
kfri~~~~~~~

aan Dlij .zeggen, daar hebt gij mijn land gaan weggeven, omaat de lJlk~neliL9'll
ons
nog kunnen uverstemm~. Echter al naar mate onze kradlten aangrom~
<!pot: vel~
g~trouwen tot ons te trekken, die gewillig W~n o~ op co~mando te ~
zullen WIJ
dien tijd korter maken, .want dan zullen de meuwe lnkornelingen ons met meel'1kunne"}
overstemmen,
'
. HOOGE COMMISSARIS: Daer is een groot verschil ~hen
~ twee:ptJntenr
Wanneer ik 'een voorstel zou maken wurbij mik' eeu getal van inkomelingen met eens
het stemrecht zouden krijgen dat ze' de anderen zouden overstemm~n, zou 4at onredelijk
zijn; maar de tegenwoordig~
positie is zoo, dat in vele zaken de Inkomelingon hoegenaamd geen recht krijgen of k annen krijgen om te kunneo stemmen.
STAA~SPRESIDENT:

\Vaarom niet?

l

E

HOOG
COM}{JSSARIS:
Omdat ze geen invloed bij
daar niet vertegenwoordigë
zijn. De Eerste V.ol~sraad bestaat
van hen vertegenwoordigt
de nieuwe Inkomelingen.

d~ wetgeving hebben, en
Uit 28 leden en geen een

STAATSPRESIDENT:
Uwe Excellentie moet wel verstaan dat nieuw inkomelingen
die misschien
in hun eigen land geen stem bebl_>en,' in twee jaar tijd ~er. kunnen
stemmen
voor den Tweeden Volksraad, nog <twee Jaar daarna. kunnen ze, indien verkr)Zen. zitting nemen, en nu zijn er al vele Engelsche
Yreemd~lingen
die al op dat
punt mgekomen zijn en die al voor den Tweeden Raad ,kun:nen ~lCzen~ en daarin gekozen
kunnen worden, en nu heb ik voorgesteld om de laatste ,tien Jaar korter,
te maken
namelij k op vijf jaar.
HOOUE CO~BnSSARIS:
Een groot bezwaar
van ernstigen
aard daartegen
IS,
waarop nu de burgers het vol stemrecht
kunnen
~:erkrijgen,
en dat om het recht
te verkrijgen,
zooals het nu staat, veertien jaar neemt, of zooals tie President voorstelt negen jaar. doch dan moet hij afrweeren zijn oude getrouwheid aan zijn voorvaderen,
Om de' Britscho onderdanen
te noemen, als mij het meest intereseerende,
zouden zij
een eed moeten afleggen, waardoor zij het recht verliezen van Britsch onderdaan te zijn,
en dan zouden zij nog twaalf jaar moeten wachten en onder het nieuwe plan zeven jaar,
voordat zij \'01 burge!' van de Republiek zouden kunnen
worden, en had een Britsch
onderdaan de bt>l!eel'te om vol burger te ","orden, van de H~epnbliek dan moest hij nog
twaalf jaar wachten.
STAA TSPRESIDE~T:
Die mensehen zijn er zelf de oorzaak van.
onze wet zoo, dat iemand een jaar in het land zij nde. het vol stemrecht

In''1870
had

luidde

;

HOOGE CO~nnSSARIS:
.

Dat was toen heel liberaal.
!

STAATSPRESIDE~T:
In i88t na de vrijheidsoorlog,
waren er van onze ambtena~'{'n en zelfs van onze raadsleden, die toen zeiden, dat zij nog onderdanen
van Hare
Britsche Majesteit waren en moest de Ht:>publiek de .t2;j().lOl terug betalen, waaronder
begrepen het bodrag afgecommandeerd
van die beweerde Britsche onderdanen
dat naar
ik ll1;j herinner het. grootste bedrag ,~'as. nit:>tt'~genstaande die I'l:len~chen trouw gezworen
hadden aan ons \ ol k. en de ambtenaarseed
onder anderen inhield. om de wetten te
ge~loorzamen~ den ~llIei en welvaart van het land te bevorderen
en' de onafhankelijkheid vaI~. het land In het oog te houden. en nog had die eed niets geholpen en waren
ze nog Ilritsche onderdanen,
en moest het land al het opgecommandeerde
geld opgeven .

en

., BOOGE CO~DI~~SARIS:
Maar toen ~'as de annexatie
russehenbeide gekomen.
beweren, dat ZIJ gedurende de annexatie als Britsche onderdanen
waren.

WlJ

STAATSPRESIDE~T:
Dat is het punt niet; zij hadden trouw zezworen en al~
burgers
"all den, Staat hadoen
zij moe!en bijdragen,
wanneer. zij niet ~yochten:'
hebhen onze bur gel's gezegd, dat de inkomeliagen
hun vorig Gouvernement
moeten
afzweren.

daarop

HOOGE

CO~nIlSSARIS:

Is de stemwet

niet veranderd

m 188"2?

. STA:\ TSPR£SIDE~T:
De naturalisatie
is begonnen
in 1876 onder overleden
President Burgers, en ~ebo~fde, men toen niet zijne natie af te zweren. doch slechts
een .eca "an getrou,~-held
ai te leggen.
la 1881~ na de vrijheidsoorlog haddc
. Ci~1 al J .
tt
ta
d
..
di
eed
.
~,U
n
\er
.-:"\,_.
h. uene
personen me egens an e ZIJ
en
hadden afgelegd, zich nog als Brits h
onderdaan

0wege\'en.

-

0,

1 sc

HOOG E cO~nnSSARlS:
Het plint waar ik de aandacht op wil vestigen .., d t
J~~~~ nadat al bet door lHvo~Edele
zoo even aangehaalde
gebeurd was. en
ti~
o~n het stemrecht
te bekomen, verlengd was tot op vijf jaar. de VOMI'. van den eed ~n
met van zoo li gewelddadigen
aard was als thans.'
.
,

II:

d~

STAATSPREStDÊNT:
hun natie niet hadden
' ". ..•.. ..
opgetrokk~n,
waarin .zij. , .
, ' , .••
',g":E lll,l$'·e.·.·.J~''~,'~ '[JdJVr~*'W8~fe1r£;
leugenachtIge
memone
18 opgetrokken,
ft.''&·a··''·'[D':'·''", ~~d,:'ti"n.,..tli
ereden zijn. Maar hoe zou Uwe' Excellentie'
worden.
'. '
-'

,

.

,

:1

!

~,'

.
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té i14ikên

H O~G.E COMMISSA~~S: Ik moet tr8eh1en om mijne ~sitie dujdeJlJléer
met betrekking
to.~ wat WIJ nu bespreken, want :volgens rDyne ~enswijze is het stemrecht een belangrijk
deel der onde~erpen.
Ik obJeeu,el" t~en
de positie van., het

,temrecht,. zooals dat op het ooge!lbllk ~t,

e!, d!'t wel geheel en al. maar bijzQ,Dder
het onderdeel
dat Ik nu eerst wd noemen, IS dit: Ik acht_;bet onredelijk, om een man
te "ra.gen om een bu!'Ser~chap af te zwer,en, wa.J?neer, hij niet inderdaad dadelijk voor

het afgestane
ee~ ander In de plaats kriJgt, en Ik denk het overbodi~ is, om van zoo
lrmand meer te vergen dan 'een eed ..van
.. get.rouwheid_, en de gewillIgheid 'om d.e wetten
tP gehoorzamen
en de .0nafhankelIjkheld
te verdedigen, daar bet bekend en zeker is,
dat het afleggen van dien eed hem dan beroofd van zijn dan bestaand .burgerschap.
Ik hesehou w, (~at de eed behoort te zIJn een SImpele eed van getrouwheid
en dat ale
I'cd behoo:.t aigenomen
te worden .0P het tijdstip, waarop de man het volle stemrecht
k.m \rrkrIJgen.
Dat ,!as de positie onder de, wet van 1882 en alle reden, die Zijn
H(logEd:, d~ St~atspresldent
opgeg~ven. heeft, wa~ van wat voor dien tijd gebeurd IS,
ru.uu: \\ aal om IS dat. p~nt dan niet III overwegmg
genomen,
toen de wet van 1&'2
~cm:lakt werd?
En indien het met noodzakelijk
was in 1882 waarom is het dan nu
'lll)()~i~fr? ~r a~~ waar U over klaagt, is reeds voor 1882 gebeurd.
Ik heb nu mijne
l,nsltle duidelijk
gemaakt omtrent den! eed; wanneer deze namelijk behoor'! afgelegd te
worden er~. den vorm ervan, ~n omtr~nt d.e rechten die de man zou krijgen, dadelijk
w:lnnee:. hl]. den eed .at1eg~". en Ik kan niet z~en, wat de' tijd betreft, waarom die langer
J11\.let zun III de Zllld-Afl'lkaansche
Republiek
dan onder dezelfde ornstandizheden
ID'
.m.lcre landen nm Zuid-AfI'Ïka.
In het land dat ten noorden van de Zuid-AtJ7kaansche
Ht'IHlbliek opspringt,
en waarvoor nu een nieuwe constitutie verkregen is, is de termijn
.Ip 1 jaar
gesteld, niettegenstaande
de 'moeilijkheid;
~ie de personen heLben ondervonden
.im het land te overwinnen,
want het kon Pla~t vinden, over een paar jaar, dat de
11 it'll we ill kome: ingen
in grooter getale daar zijn ct
zij, maar ik verwacht niet dat in
il' Zuidr-·-\fl:ikaansche
Republiek
zooveel zal toel$er'(even worden, meer da,:! datzou redelijk
lijll, \\ at Ik denk en begeer, IS dat de van buiten komende populatie, die met haar
h.mdel en industr-ie bezig is, en aan wie het land zijn tegenwoordige
positie en rijkdom
en i nvloed te danken
heeft, een werkelijk aandeel behoort te hebben in de Regeering
vun het land, niet om de oude burgers te overstemmen,
maal' om daardoor het Gouvcrncmentswerk
met hen te doelen, en om aan de oude burgers het voordeel van hun
kennis en ondervinding
te geven, die in vele gevallen van grooter gewicht zijn dan van
dl' oude burgers
onder die omstandigheden,
en dan zal door die samenwerking
de tijd
~ch()!'en worden, oat er niet meer oude en jonge burgei-s zijn, doch dat deze vereenigd
\\'(.r.len a Is bu rgers van één Staat. Voor dat oogmerk is het echter niet genoeg, oat er
weinisren toegelaten
zullen worden, maar het zou ook onbillijk zijn, om de geheele drom
!()('
te laten. onnnnzezien
wat hun karakter zou zijn, maar men verlangt zóó'n toelating,
.l.it de nieuwe inrlustrieele
inkornelingen
redelijke
concessies zullen kunnen genieten
,IIII)!' te
kunnen
stemmen voor oen Volksraad die alle macht bezit, hetgeen ze nu niet
Lczittt~n. Wanneer
er een kwestie van groot belang voor dien Volksraad thans komt,
\\'IIJ'dt'Il de vreemdelingen
altijd als vreemdelingen
aangezien, en al wordt er v OOI: hen
II,d, de beste wet gemaak t, zooals het dien persunen toeschijnt, die ze maken, dan IS het
tlll'h de al1rrmrene
opinie van de burgers van een vooruitgaande
natie, dat de wetten
h-r hest t!~m:lakt \\:ol'dcn. door rlie menschen . die de wetten
moeten
gehoorzamen
I'll
niet dool' anderen,
die buiten
de werking
van de wet staan.
De geheele
\\ etcrc\'i rur \',111 den Baad mogo goed of slecht
zijn, maar
zij wordt ['emaakt
\")')~ rne~schell
van den Hand. door mensehen die niet van den Rand zijn en die duo I'
Il II Il voor-u itzichten.
syrn pathien
als anderszins
af~esche.i.den zij n. van de mensch~l~
v.ui den Hand. en dat maakt
deze onvergenoegd.
In ml.l.ne opll.11e ZOU het 'yerkelIJk
('('tI
croot onderscheid
maken, oat wanneer zulke wetten. die de rueuwe bevolking aanJ'J~P;1. besproken
werden ; sommige ver~eg.enwooroigeI's
va.n de nieuwe .bevol.king z~uden
t('!.!('ll\\()ordig zijn urn de wensehen en inzichten van ~e lllet;we bev~)lkll~g binnen III de
l{;l;\,Jsz:l:l1 te kunnen duidelijk maken, en niet van buiten af. Ik wil niet de oude ~evol k inr; later: overstemmen,
maar. het. is v~o.l·al mijn doel, a~.n de niel1.~,e bevt)lkll1~
-tem te geven en dr oude uurgers In die pOSItIe te laten, dat ZIJ onmogelijk
overstem

1

worden.

I

I
- J
I

I

.

STAATspnESTDE~T:
Het spijt mij, maar ik hoop dat Uwe E~.cel1~ntie voor
'I';el'tuiging vathaar wordt dat bet voorstel door li gedaa~ de onafhankelijkheid
,:,an de
Hej,uhliek zal doen verdwijnen : immers in e.ene Republiek maakt d~ ~eerdcrh.(,.ld ~an
Ill' stemgerechtigde
bu "gers de koningsstern
l~lt.
He~ aantal. oude bui gCI S zal ~.lsschiell
ppn
dertig duizend
hedrat:?>n en van de n.l.euwe inkomelingsn
za] het OJ~gt~\e_ereen
ze-tic a zeventig duizend zun, en wanneer
WIJ hen morgen
het stemrecht ge~en. kunnen
wii ~Mar met onze Republiek o.~ho~~den. Ik .hUOD thans. d.~t Uwe Excelle.ntIe vol.(.loencfu
zult betnijpeu.
dat ik het er LIJ. nujn .yolk niet zal doorkrijgen,
on: thans den tijd n _
korter te ·makell. doch wat het fOrInt,tller "an den ~ed betreft, ~at IS ee~l
dat ave
Il"ell ·1t
I. en overwezen
~
kon worden en Ik hoop, dat Uwe Excellentie dat ook zal willen doe

~llll:

t

HOOG E CO~BIISS:\ RIS: Ik zie wat ZIIEd. de Staatspresident
hem tegemoet te komen.

begeert.

en ik wil

rachteu

STAAT~PH [SIDE~T:
Ik he'll vel~?lijd, dat Uwe Excellentie Z.O~ openhartig ;pre~kt
tIll
dat we de zaken zou vriendschappelijk
behandelen,
en Ik zal o\~~ het P~l~t van .d~n
I~t',[. Iliettrgenstaallde
ik da.;~ri[l vroeger bedrogen ben, daarover ~lIJrl(~ ge~"lchtell
uuan en ik denk wel .l.tt \\ IJ tut een punt van overeensternming
klllll}~Il. komen, waai
c
.'
lie bozwurcu
indien ll1o(Yf'lijk kunnen wegvallen.
Ten slotte wd Ik U noz e\~n
I UII'j l(o.elel1 (-I.,(t I' k met bei.;etfiIJ(fe verklaringen
zal. staven, dat de groote mcruorie,
lnt'(
e(
<
.•
r:l
I"
onluncs aan Hare Britsche Muje-tcit opgezon: en, rnrs I'd
el ent I' IS, ~n (aj' t er. zelfs:; namen
( ..
rJ
COl)
staan
(Il'
ze
zelf
niet
zetockend
hebben,
maar
die
door
anderen
el
op
\ :1 Tl pe rso n ..n
~ u.LO..'
•
~
ge(Jlaatst ZIJn,

I:l~e!~

!'

<l,

C\

l

,>

.1 _
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BdOGE ,COMMISSARIS: Als ..ZHE~~ de

)

zal ik daarOaar

luisteren,

il!! Oind8:~ de zaken,

die

'

e

nA, ..... ~·

'

ik, gehoord e!l waarover

z1Jn op die memorie, maar
,

.doeh ik .denk dat

....
'k

.'

eggenht

mrt g '.
I

1

op andere dmgen,

rd

I

STÁATSPRF.sIDENT:

Ja, maar U moet rapport doen ~
den beer ~,hamberlai.n
hecht
veel waarde aan deze memori~, troin~ens Ik weet ook 1j11,et,hoe die
mensehen J aan die 21.l00' personen
zijn gekomep. daar Ik een tegenmem~e
heb met
drie en twintig' it vier en twintig duizend naamteekerungen.
en

deze

HOOGE

COMMISSARIS:

Drie

en twintig

duizend

aan de kant

van

het Gouver-

nement?
ST AATSPRESIDENT
: Ja, en allen door vreemdelingen
onderteekend,
verklarende
met de wetten tevreden te zijn, terwijl die mensehen zelfs onder elkaar ~annen hebben
uitgekozen
om de stemmen
op te nemen, van wie !k beeed~de
v~rkIanngen
heb, dat
die memorie slechts namen bevat van die mannen, die werkelijk zelf geteekend hebben.
De zitting werd
dag te zitten 's morgens

opgepeven
en werd algemeen, g.oedgevonden om den volgenden
van itien tot twaalf en des nauuddags
van twee tot VIer uur.
,
,

!

~

:Do~d.erd.aS"., l. J"'lul l.See.,
f

! des

morgens ten 10 ure,

HOOGE COMMISSARIS:
Is UHEd. nog van meening om iets over de memorie
zeggen, waar we gisteren het laatst over gesprok~n hebben ~

te

STAATSPRESIDENT:
Ja maar eerst over iets anders: ik heb bericht gekregen,
dat, de troepen in de Kaap en i'n Natal aangezegd zijn zich gereed .~e houden, dat ziel.
ook troepen verzamelen
aan de grenzen ill Zambaansland
en, ook bIJ de Limpopo, Hoe
moet ik dat verstaan?
Moet ik dat opvatten als verraad, of is dat een dreigement
met
het zwaard in plaats van vriendelijke
besptekingen?
HOOGE COMMISSARIS:
Het Britsche leger in Z~id Afrika is men ni.e~ b~zig te
vermeerderen,
en de aeruchten
die men in de cuurant ZIet, omtrent
de mobilisatie
van
troepen in Natal" wel~en dODI' de ~ili~aiI'e nutoriteiten
teg?ngesp~oken,
en ..de rapporten van verzameling
van troepen
III Zamhaansland
en bij de Limpopo
zijn absolute
leugens.
Ik van mijn kant hoor ook gedurig ra[)porten van .versterkmgen
van den kant
van de Zuid-Afrikuansche
Republiek, cornmunicáties
zijn gencht aan ..he~ Gouvernement
van Natal, duor ingezetenen
van Natal op de grenzen, z~ggende dat ZIJ ZIC'.h gealarmeerd
gevoelen omtrent het hewapenet. ell de positie van de burgers aan den kant van de ZuidAfrikaansche
Hepubliek.
Mijne positie die ik inheem in al die zaken is deze: Ik hecht
geen waarde aan al de ucruchtcn,
die mij verteld worden omtrent
bewapening
van
burgers aan den anderen kant, en ik venvacht ook, dat de President dezelfde positie zal
innemen,
omtrent de verspreide
geruchten
van be}Vapenlllg van onze~ kant.
El' is
groote opgewondenheid
aan beide
kanten, maar het is voor ons, die elkaar hiel'
ontmoeten, en welk oogmerk ik ook heb, om naar ik vertrouw, dat opgewonden
gevoel
voor altoos tel' rusten te leggeIl. Het is voor ons om die geruchten
geheel en al uit ons
hoofd te verbannen,
zoolaug wij hiel' .uiu bet spreken zijn; ik wensentte dat ZB Kl. (le
Staatspresident
zou kunnen zien de berichten die ik gedurig krijg, die mij zouden kunnen alarrneeren,
maal' die hebbeu niet die ge\'olgen bij mij, en de Staatspresident
meet
maar hetzelfde doen. De w~llecle vechtmacht alles te samen is onder Je absolute controle
van Hare Majesteit, er is 'geen tnogel ij kheid hoegellaamd
van eenige ongeoorloofde
aanval te v!'e~zen "all die troepen, Cll i k wil dit onderwerp
niet verder aanroeren,
want
~la~ VCI',h.llleiert de vllortgang nw ous onderhoud.
Maar het is cell daadzaak. dat in de
Z.':lId-.~fl'lkaaf!-s,ch? Repu bliek in den laatsten tijd men het noodig g~oo,rdeeld heeft, om
ZIJn eigen militaire macht te versterken
en om wapens en amrnurnue
In te voeren ver
boven het vereiselite
om de burgers
ill de Republiek
te wapenen, er dat heeft een
sl~c.hten indruk veroorzaakt
in gruut Brittanje en op de Britscho onderdanen
in ZuidAfl'lka!, maar Ik \"el't!'ou \Y,. nu ik ZH ~=d. den Staatspresident
de verzekering
heb gecre\'ell
dat W.IJ ~een het ml.Ilste. !tlce, hebben om hem te dreigen, of om de militaire ma~ht ill
beweging te brengen. dat Z Hbu. daarbij de zaak zal laten rusten.
, S1lAA TSPRESIDENT : I k bell \ crblijd zul ks te hocren
maal' ik wd [] even een
begl:lp g~\'en omtrent het gezegde "all [J. dat Afrikaners gewapend worden. Uwe ExcelJentie w~~~ dat van het begil! a~·.dat 0l1Z3 Staat is aangelegd, de Afrikaners
aJtijd gewapend, ZI.lIl ge.weest, maal' dat zl.l laugzarnerhand
daarin nalatig zijn zeworderi
zoodat
er .zeer veel met gewLlI"end ware.I.I. toen u' indertijd e~n commando ~oest ojlg~r()epell
worden
tegen
df~ ,kallcJ's, terwijl
velen van hen .. ,dIe wel gewapend
waren,
oude
geweren
haddeu.
Ell LJ. begrij pt wel, dat toen eeu gehol peil was aan een goe.l
geweer,
ze dat allen wildcri hebben, CII zoo. mo~stell wij onze mensehen.
die df'
~~oepen ZIJn vali het land, en die verspreid
zijn OJI de boerenplaatsen'!
en die
Zich moesten
\\'apellen
alleen
voo I' de vijanden of de wilde dieren
om (zich
tt'
bescher~'le~,
voorzl.~n "all. een goed gt;\\'cer. er. dat kan :r1CIl ons niet kwaljj~ IlCI1Wll,
~n zelfs IS het bij den inval van .Iarneson gebleken~ die zoo onverwachts
op ons i:-i
(ekomen; rl~t nog .~en gro~.t deel v.u: ouzo mensehen onge~~ap.end waren, en ik verzeker
aT, en U l~~.nt n~I.J op ~llJn woord geleoven. d~t sinds WJJ !:Jt de Kaapkolonie
in lH3;-)
t")et~ok~en ZlJ:l~ \\ 1,1 nooit aan valler's geweest ZIJ Il, maal' altijd verdedizers : wij hebbell
nOOIt ~elfs niet d,,~ ~wakst(~ harbaren
:tangevallen.
tenzij ze eerst o~ldel" uns hadden
?emO?1 d, wa~t lid IS O~S ~·;:~tc geloot dat ~*.~d z_egt: vervloekt zij een ieder, die . II
and?l r:nans l,and _palcn W_egl ukt », en mocht Zijn Excellentie zoo lang leven dan zaffe
nOOIt
ZIeIl,
dat \.'IJ._eC~1 Illva!
up een undere mans goed zullen doen, maar ik ikll
tevreden met de inlichtingeu
orutrr-ut
til- troepen.
i

E CO.\.I~IISSAnl~:. Z UEd. de Staats I)resi dent wilde gistI" eren
t H",.bOG
td'
om rent e memorie, alhoewel Ik .iaaro p niet wil aandringen,
Y

.
nog JPts

7.eV, tr PIl

~
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.

~
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STAA TSPRESIDE~~: . Ik ':hêb 'Wilr.~n 'a&Q.-1l "dat

;

.

:(lé

'C

"·c

m&m~ie

,'waann

thahs,

.,~~~lt=:s:::~~:
°
r.~
~rsopen' n~ ltieêr
lIiu'é
"~~:i~lik~~=~ij~:!d~~
.~~\rtu~á
,~~~~te~ie'~~1sh~&~~~:
~~~l
namen
per-

~"Zt'g~1 wordt

on~~;ê,Il!"'~J~zij1i, ;êVéJ'~l'étige~h~tg'cen :d~do,or::éf~}i

alle men~lïen

,:,.~;~~~,Ie,~~t
ISdea)~n~e~~~~:rb!~
! :" ;::;

WAtéi1.. ~

«lal; .~

rgcnon:en, er onder die

." ,' I dl' Il

Ill!. !l", vele
op 1!oorkorn~ van
zelf nooit geteekend hebben, en Dllsschien zelfs eenige namen van personen
It' niet
bestaan. e!1 om maar een groot getal te Kl'\jgén, heeft men zelfs vrouwen, .kinj,'j't'll
en vreemdelingen late~ teekenen. .. ~ zijn v~rk}aringen. van p~rsonen, waarin ge.l wo I'dt, hoe die -namen "erzameld ZIJQ. Dan zIJn er' personen ale 'zelfs onder eede
..i II \'11 verk laren, dat er !~Jfs van oude memones bladen aangehecht zijn, maar ik beb
i i .rv.in
nog geen verklarmgen opgemaakt, bladen van memories die in 1895 ~voor den
',.,""~J'aad zijn ge~ve~st maar ik heb daa.~a~)lJg geen schriftelijke verklaring gekregen.
1\
lu-b enkele beêedigde ver,klarmge.n bu 'mIJ, ..en andere zi~n aan het komen omtrent
,1 tl'('kenen van de memone, waarin men 'ziJn tevredenheid
met de wetten van ons
!II'!
uitspreekt, verklarende dat het alle bona fide namen zijn, die daarop voorkomen.
Deze memorie wordt voorgelegd, voorkomende in R. 7785/00.

taal en bedrog ZIJn btJ~ges~raaPt,.

,d kw'en
" .ucn,

(lie

t '.~

VERTALING.

II i .; II,)

I]"

\II'lllbers

r the State President
of tho Executive

and HOllorable
Council of the

~.. \, Republic.
Gentlemen,

. :Itlr:d.tc

ft)!'

be~ to submit
your 'consideration.

the fOllow-

lh.u they are till "Uitlanders",
British, Arne(;crlll;lll, French ann. subjects
of other
.nul it ies.

I,

Tllat we bll\ e been informed that a very
..:,'rl'lition,
signed bv 21,000 individuals,
has
. • i :-'('11 t to
Her Gracious Majesty the Queen
Ell!,!,and, and which we know nothing about
I t nut it is alleged
in the said petition that
, l Io no rub le Government
of the South African
, Itlll,li\' .~i\"l~8no prote-tion
to life or property,
I t h.t t their lives and property
are in jeo,,',I v, which wo herewith
most emphatic-ally
Il v ,

Th.rt till' said petitrou further states that
" lH'ral ud mi ni-trution
is so bad and detri,~t.tl (\lr them and for the country, which
.il-»

.leu v.

'l'hnt your petitioners
have g~t~lered from
lt'li:lhk sources that the peution to Her
, <I v t hl' Queen
of England has been cnused
:11" (':q,italist::"
not ,by th~ pub!ic, and th~t
':1\'
Capital ists attam
th<iTr object, t,hat, lt
::,1 .'t' det~~mental ~)O thei whole public, mi!ll~

the "Uitlunders

,

I

\\t'

Trl:lt your petitioners
sb to give your
·r.; t lre fullest
assuran c that
they art'
:;, "th· satisfied with the G vernment
of this
- ",, :l'lld with the administration
thereof, and
,

I'

, \\,' wish to have no other Government.
,i,) n o t sa v that this Government
is with, it.; f.i n lt«. 'bilt we k no w and trust that
ifane
, ,I'.tllt',~
d i.l exist that the same could by
'11'1\
I,d between us and the Government
with" 1 lJ,' vuterferen
cc of any foreign Power, and
'!I,)ut the advice of Capitalists,
i .

\\'lll'l'l'fure

your

petitioner~

hurnbl,y

pm>'

. .t \ o ur l Ionors will send copies of th~s peti" lil t lic different
Governments
to which we

to the English,
American,
I ; "~Ilall.
French ami N etherlunds Gover~ments,
", 1 wc ho pe that by doing so all misunder.' l:"llll~ uud false reports or rurnours aud ~lleged
',"\ .m ces may be lost sight of for all time to
,.l:l,~.

rt':-,pectirely

,','nh',

l lv .lo in c which,

ZHEd. den Staatapresident
en EdAchtb.
Leden van den Uitvuerenden
Raad der
Z. A. Republiek .

EdelAchtbare

Yo ur petitioners
::lI'tS

Aan

ete,

Heeren,

Uwe petitionarissen
submitteeren met den
meest verschuldigd en eerbied de navolgende
feiten onder Uwe aandacht:
Dat zij allen uitlanders zijn, Britsche onderdanen, Amerikanen,
Duitschers, Fransehen en
Hollanders
en onderdanen van andere nationaliteiten;
dat zij vernomen
hebben dat van J ohannesburg eone groote petitie, onderteekend
met
21,000 naamteekeniugen,
verzonden is aan H .
M. do Koningin
"an Engeland.
hetgeen ons
geheel en al onbekend is;
dat in gemelde petitie zoude beweerd zijn,
dat de HEd. Regeering der Z, A, Republiek hun
geene genoegzame
protectie
geeft van leven
en eigendommen,
en dat daardoor hun leven
en goed in gevaar is, hetwelk wij mits deze
ontkennen;
dat die petitie verder voorgeeft, dat de algemee ne administratie
hier te 'lande slecht en
nudeelig is VOOl' hen en voor het land, hetwelk
wij ook ontkennen;
dnt U we petitionarissen
.uit geloofbare bronnen vernomen bebben, dat de petitie nan H. M.
de Koningin
van Engeland veroorzaakt
is door
de kapitalisten,
_nict door het publiek. en dat,
indien ~e ~apita~ten
hun oogmerk berei~en,
dltJlad."eê1ïg\'~O~~>zlJn \"001' het gehe ele publiek,
de nltlanders"'<meegerekend;
,
dat Uwe peti+ionarirsen
aan ZHEd, en
U EdAohthare Heereu de volle verzekering geven,
dat zij volkomen tevreden zijn met het Gouvernement van dezen Staat en met de administratie, en dat wij geene andere
Regeering
ve~'langen; wij zeggen niet dit Gouvernement
IS
zouder fouten, maar wij weten en vertrouwe~
dat, indien er eenige glief mocht bestaan, WIJ
die uit den weg kunnen ruimen tusschen 011S
en het Gouvernement,
zonder tusschenkomst
van
eenic~ vreemd G0U verriement of zonder advies
der kapitalisten;
, "
, ,
weshalve Uwe petitionarissen
eerbiedig
lJ
HEd, Heeren verzoeken om afschrift te willen
zenden van deze petitie aan de Rege~ring,~ll
waarvan wii de onderdanige zijn, respectievelij k
aan de Engelsche,
Arneriknnnsche,
Duitsch~!
Franscho en Nederlnndsche
Regeeringen,
en WIJ
hopen daardoor
alle misverstand
,en valscho
voorstellingen
en zoogenaamde
grieven
voor
altijd en eenmaal uit den weg te ruimen,
't Welk doende, enz.
!

.

(VERTALING,)

I"

III~

H criour

the State President,
S, A, Republic.

If U110Ul',
,
.
, h bi
W v, the undersigned
UItlanders,
m, a l(lf tho Witwatersrand,
respectfully
WIsh t«
.: ,; ,L:~I:l.dl vuur HOllOlll' with the following repte. 'lt:!tltII1S,
viz :
",
I
1. That
a certain
memorial,
yl-'tenslU y
"
1;\'
I l.v :2LOOU British subjects,
resident he~e,
,~. :'f"'l:nth~ sc n! to Jr. M,','i _\~ent <_lt Protor in
,
;':lll";llli~;.:illll
til lw]' Britani- ~laJesty,
.1

t

,

t

"'.

den Staatspresident
,
der Z, A':Repubhek.
HoogEdele
Heer,
,
\Vij, de onder~eteekenden,
UItlanders,
bewoners van den Witwatersrand,
wensehen eerbiedig het navolgende
onder UHEd. aandacht
te brengen, nl.:
,
I , Dat eerie zekere memorie, naar beweerd
wordt ceteekend
door 2] ,000 Britscho
onde~'darten, hier woonachtig,
onlangs
gezonden ,IS
geworden aan Hare Majestelts ,Agent te ,Pret?na,
ter doorzending
aan Hare Britsehe Majesteit.

Aan ZHEd.
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hat

:ehij~

bei~g .of tb,', e peo.p.le. of. tlli~ Re,.public: •Boer, " te. ~~orde~n
v~aDbet.
. d_ Republiek:
ana Uitlander alike-Irrespective of . h:etzjJBoer, 'A:frlka:ne~en. "' .• 1.lOnaer ~nnationality; .land we are convinced that the Zien van natioD~t;,
en WIJ ZlJn overtuigd
greatest enemies to continued peace and pro&- dat de··grootste V1Janden van ongestoorde vreae
perity in tb
...is t;tate are those who attempt to en voorspoed in. ,deJ&~ Staat diegenen zijn, die
aieta~ fro.m Europe through their paid nomi- trachte. ~ uit Em,. O~ door hunne betaalde agennA88 here, on matters to the welfare of the ten alhier VOO1'8cliriften en beveJen te doen
resident cominunity and the internal admini- 'p;even i omtJent uJceJ,l, we~e de ;Welvaart van
stration of the Government
an interference'
dit Gemee.nebést en de binnenlaadsche admiwhich haa the effect of fom~nting discord and
nisiratic vkn bet a~uvernement
betreffen, eene
creating unrest, to the detriment of the progress,
inm.enging welke ten gevolge heeft, t~{~racht
commerce, and general advantage of the people.
te zaaien en onrust. te veroorzak.ét( tot groot
.
nadeel van den vooruitgang, den handel en de
algemeene welvaaI1 des Volks .
. 5. Dat wij volgaame aannemen dat UHEd.
5. That we are glad to believe that your
uw grooten invloed zult aanwenden bij den
Honour will employ your powerful influence
vo~sraad, tot het aanbrengen?fLn
wijzil!Ïngen
with tbe Raad towards modifying tbe residentlel
in d' kwalificaties, vereieebt voor het verkrijqualifications essential to enfranchisement, and gen 'van stemrecht, en dat UHEd. den Volkstbat your Honour wiJl advise the Rand to initiraad zal adviseeren andere maatregelen tot stand
ate other measures tending towards strengthente brengen, strekkende om .de grondslagen van
ing the foundations of the State and benefitting
dezen Staat te versterken en zijn cosmopolitiits cosmopolitan people.
(
sche bevolking te hevoordeelen.
6. Dat Wlj UHEd. kunnen verzekeren, dat
6. That we can assure your Honour,rtbat
wij gereed zijn zulke hulp te verteenen als zal
we are ready to render euch assistance as will
bijdragen om eenige pogingen om wantrouwen
tend to nullify any attempts to propagate disen rassenhaat te verspreiden, te niet te doen.
trust and racial ill-feeling.
..7. Dat wij tevreden zijn bier v!Ïendscbáp7. That we are pleased to dwell .amicably
pelyk
te kunnen wonen en onze bezigheden uit
here and, to pursue our Associations under
te oefenen, onder de bescherming van het Gouthe protection of the Government of this State,
vernement van dezen Staat; vertrouwende dat
looking bopefully to your Honour to remove,
UHEd, met behulp van den Volksraad die kleine
w:ïth the assistance of the Raad, ,those small verschillen uit den weg zal ruimen, welke nog
differences w hich still exist.
bestaan.

Afr!cander;

o

,J

!

,HOOGE COMMISSARIS:
Het is niet nocdig die memories voor te lezen, maar ze
kunnen geboekt en ingeleverd worden als gelezen zijnde want ik heb ze al gezien. Ik zou
nu gaarne de verklaringen
hebben die U begeert te maken omtrent
de :wijze van het
teekenen van de memorie en wie le geteekend heeft.
I

I

.'
STAATSPRESIDENT:
Ja, ik heb die memorie naar elken Consul van onze Republiek gestuurd met verzoek om aan de Regeering van het land 'waarin zij wonen op U
zenden, en ik verzoek Uwe Excellentie om hetzelfde te willen doen.
HOOGE COMMISSARIS: Natuurlijk
zal ik de memorie
ondf>f' kennis van mijn
Gouverne!llent
brengen.
Ik heb nu nog een paar vragen te doen omtrent die memorie.
Ik zou willen weten of die memorie werkelijk ingeleverd is aan den Staatspresident.
STAATSPRESIDENT:

Ja.

HOOGE COMMISSARIS:
ST AATSPROCUREUR:
HOOG E COMMISSARIS:
burgers zijn?

Hoeveel
Tot

ZOOVCI'

uaamteekeningen

STAATSPRESIDENT:
HOOGE

COMMISSARIS:

daarop

voor:

22,500.

Moet ik verstaan

dat dat alle naamteekeningen

_<".
STAA ~SP~ESIDENT:
Ja, althans dat zeggen
Afrikaners
bl], die echter nog geen burger zijn.
.
HOOG F; COMMISSARIS:
die 22,500 Britsche onderdanen

komen

Zou U mij
zijn?

ook

Neen, dat hebben

oe

verklaringen.

misschien

kunnen

van niet-

Wel zijn er enkele
zeggen

hoeveel

van

wij niet nagegaan.

Ook niet ten naaste

bij?

STAATSPRESIDENT:
Neen" de mensch en die de tezenmemorie
opgetrokken
h~bben, hebben ond~r elkaar p~~so~en gekozen die er zelf n~ee rond gegaan ziin
Ik
weet echter ~r veel. r.Jn~cls( hen bIJ zijn, Ook hebben vele werklieden
een adres
efOb~en, zooais ook
alle couranten staat die dientengevolge
de memorie niet getee~~ld
~e en, omdat ZI~,vlre:~den o~~ te teekenen. op grond dat zij weggejaagd zouden worden
\.an de mI~nen, \\~,aIt Z,IJ,,:erkhe.d,en 'waren, en hun adres aan mij houdt in dat zii volkomen te\ reden zijn] vt agende een punt, nl. dat er eeue wet moze komen de w k{ d
roe~btende .?m eel~s IreI' Jaar bij elkaar te .komen,
Ouk personen die bij de'mijne~ w~~e~~l
ie e~ mIJ mon e J~~g verklaard,
doch Ik heb er geene verdere notitie van (1
•
~atk Zlj gedwo~gen _ZIJn geworden, om memories, zooals de eerste aan Hare Maf:s~i~e~l,
lie enen; en at ZIJ' anders mt hun werk ontslazen zouden worden en dus
' e
(lenste zouden hebben.
tJ
,geene
ver-

le

{ni'

.HOOGE COMl\fISSAHIS:
Ik ben natuurlijk niet i 'to t
k
of welke klasse die merriorio getcekend hebben m~a: I~atom te ~nnen. beoordeelcn,
om te weten, of er niet veel zoogenaamde Peru\'ian'en
en H~ssi~~henj6d~~g ~~~;:s:U~~ell
.

WIe

9
STAATSP~SIDENT:

Iiet zijn allen

~eti

•.

~OOGE COMMISSARIS: Ik kan niet oonteeJ,,en',,' over' het g!lWl" 'Qht. dat aan deze
memorie moot gehecht worden, zonder deze memorie gezi~ te h,etiben. ",'
..'.
.

.'

\

~.

'

,

.

,

ST AA TSPRE;SIDENT
lezen betreffende
dIe memone.:. Ik wensch eerst _'de
..
Eene
bijlagen)
A. beëedlgde

verklaring

bei!edigdEl
te doen voor. . " verklarhigen
,
,
r

dool' Wéi' pe'rsi)llen.'

HqOGE
Moet ik verstaan,
correctheid
van C9MMISSARIS:
die 22,500 naamteekeningen?
.

oil(i~~kend

,",

"

:

~

'

';~~dt gelezen. (Zie

dat. die
"ier , heeren garandeeren
,

de

STAA TSP~SIDENT:
Neen, !ij. verklaren
het alleen van de naamteekeningen .
hunne _"lemone, de ~n heeft
de ander 2000 naamtee'!-eningen gekregen op
memories
van denzel.fden Iuhoudt en elkeen 'beweert de correctheid van de rlaamteeke ...
ningen op de memons waarmee hij zelf is rondgegaan.

sooo

op

HOOGE COMMISSA~IS:
Wij hebben beëedig~e verklaringen,
dat precies hetzeJfde
werd (Oedaan met betrekkmg tot de andere memone. Ik wil nog opmerken, dat zoover
het mIJ doenlijk was onder de gegeven omstandigheden, ik getracht heb om mii door
een onderzeek te ve~keren.
of de Ilaamteekeningen op de memorie bona fide zijn, het
is natuurlIJk. onmogelIjk
om In te staan voor elke naamteekening
die er op voorkomt.
STAATSPRESIDENT:
De menschen die met de memories zijn rondgegaan, zijn
vooruit door hen gewaarschuwd om toe te zien, dat ze door de menschen zelf geteekend
werden, om ervan verzekerd te zijn, dat de naamteekeningen
bona fide waren.
HOOGE COMMISSARIS: Juist hetzelfde is gedaan met betrekking
tot de andere
memorie. Copiën van de memorie met blanko bladzijden werden gegeven aan elk persoon
die erdoormeehem
rondging,
en die onder eede
verklaarden
de juistheid van alle naamteekeningen
verkregen.
.
STAA TSPRESIDENT : Ik kan een macht verklaringen
krijgen dat de door Uwe
Excellentie bedoelde mensehen niet zoo gehandeld hebben, want bij mij zijn menschen
f!ekolllen, die verklaard hebben, dat men zelfs Vrijstaatsche
inwoners gevraagd heef); te
teokenen, en vrouwen en kinderen.
HOOG E COMMISSARIS: Zeer wel Il1{)geHjk, maar ik houd mij overtuigd dat dezelfde aanmerkingen
gemaakt
worden omtrent
de andere memorie,
indien daarnaar
een onderzoek zou worden ingesteld, en de eenige wijze om tot een bevredigend
resultaat te geraken 'in dit opzicht zou zijn, dat een onpartijdige
commissie al de memories
zou onderzoeken, maar dat zou noodeloos een groot verlies van tijd veroorzaken:
STAATSPRESIDENT:
Ja, maar een ding is du,idelijk, dat de menschen,
die
de memorie
met 23,000 n.tamteekeningen
geteekend
hebben, verklaren
dat zij niet
weten wanne~r. d.~ andere geteekend is, en onze eigen menschen die daar woneI'~, waar
zij geteekend IS, ZIJn daar mets van gewaar geworden, dan toen ze weggestuurd
IS, terwijl iedereen er van afwist toen de laatste memorie geteekend werd.
HOOGE COMMISSARIS:
Het schijnt mij, dat het er niet veel op aan komt, of
,le person.en wisten of niet. wisten, dat de andere memorie werd geteekend, zoola_ng het
wit daal' IS, dat de memo rie door 21,000 personen geteekend IS. UHEd. moet .niet UIt
het OQfY verliezen, dat de 21.000 personen die de petitie geteekend
hebben, tot Harer ~""'_
\lajest;its
Gouvernement
BC'itsche onderdanen
zijn, en zou men niet kunnen verwachten
dat men zou gegaan zijn naar Duitsehers,
Franschen,
of personen
van eene andere
nationaliteit,
want wat zou el' gezegd worden, indien er namen op voorkwamen
van
personen van andere nationaliteiten,
zich richtende
tot Harer Majesteits Gouvernement.
STAATSPRESIDENT:
zijn?

Uwe

onderdanen

HOOGE COMMISSARIS:
STAATSPRESIDENT:
dan weet

teek end hebben,
krijgen.

Excellentie

Zij behooren

meent,

dat al die 21,000 personen

Britsche

dat alle te zijn.

Indien geen vrouwen,
ik. niet waal' zij zooveel

kinderen,
koelies, 'bastaards
genamen vandaan zouden kunnen

HOOGE COMMISSARIS:
Ik weet dat er een zeker getal gekleurde
perso~en
op
hadden, en ik heb zelf aangetoond
bij .het verzenden
van de memorte, dat
'het mij bekend was, dat er een getal naamteekenmgen
op voorkomt van vrouwen ~;.
~ekleurde personen, doch I_1Ieteer.: aanzleI_1lljk getal. De groote vraa~ IS echte~ met,
de memorie door 20,000 ot door o,000 Britsche onderdanen
IS geteekend,
maal wel ot
dl' inhoud van dien aard is, dat ze in overweging moet worden genomen.
zeteckend

STAATSPRESIDE!\T
: Ik spreek daar niet over, maar de memorialisten
van de
andere memorie zeggen toch. dat de inhoud van de eerste memorie niet naar waarheid is.
HOOGE CO~lMISSAnIS:
Wat die eene memorie zegt is, om de andere t~g~ll+ te ,
spreken, maar die eerw vermeldt een bepa~Id aantal grieven, waaro~del' memorIah~,,~ll
lijden.
\\'at Hare Majesteit te doen heeft l~ om te ZIen of er geglond~ red~nen ~lJ.[!
von!' die zrie , en en om die dail In overweging te nemen.
Ik ga. nu. mIJn, pel ~onll.!k,(
opinie uiGjll'eken, omdat ik geen ir, formatie heb omtrent de opirue die Harer MaJestel.l"
Gouvernernent
omtrent de petitie tot haar gericht heeft, maar, het .IS mIJ, bekend ~'~~
Harer Majestert's Hezeerinz
denkt omtrent een aantalonderwel
pen III de. memorie ver
~Iol; ik Sjlree k del' Il'e ~oor m ijzel l'e all cen: Hct getal yCl'sollelJ, die ..0 jl c Zeed~
memorie geteckend hebben, eu die tevreden ZIJn met het Gouvernment
van
e ui

m

Ga

J'

I1

I
~

I

,!

. i

en

~~~~~j~n'~~!~~~~~;~~~~~!~~

memorie ~,£ .en .o~fhankelijJr., ,,'
g~
0;"
hl"tiét :dê' lw~tie 'bt de ~feiten' " '
v~rmeld mAl·t1AT'a"
dqor _w~t..~r. wer~Qlijk gesebiedt, en ~~ e~fIen
, '

af~VOE"eJl 1s."OfllCtWl08,dK

"

met alfét"WiIJbis'fémtnetl 'wat1!l' dei meólone,' . ~n.
' n sterke zaak u halfo.h.n,""
gesteld hebben, ZO£ ~sc~ouw lk tocb ..dat memorlah~ten :ief'te' 'Oll~Qu~~~" ,
n
Jnoe~ ~p,e~hartig, zIJn en t: !; wen~,h mIJ, OI!HeeEde:~~t:tSpr_dent:;
.'" . ,ik,
taal die aanstOOt zou kunnen geven aan Z , " Dd 't . de 'BrltSche "
g~komen zi~n, indien ik niet zeer diep had gevoeld
a
n de .
." .....
,..."''''..
i

uitlander pop~t1~~le In b~t alg~lIleen, vooral da:rgtdeelte
;oote
grieven ne.•)beID.
perm~e:nte 'lnw0fi:ers willen zijl! van de Re_pt. ne , ~er. t traChten 'te'
oogmerk van te komen IS, om' ZHEd., d~n S.taatspresl en
en 0 dien'

reehtvaard!l!heid, noodzakelijkheid en wIjsheId om toe te geven,
graag de discussie willen voortzetten.

.

P.

:

STAATSPRESIDENT: U weet dat de Grond.wet"!l OO.kdkO~n~=~~chPJ~~~~~
zegt, dat ons land open staat vo.or elken ,!r~amdehng,
die hhler kUIiuen deelen uitgesloten
werpen aan de wetten des lands en dat ZJJ ID alle voorrec en
, it ik boo dat
een
n
politieke rechten,
en nu zal Uwe Exr.ellentie verstaau'n
waaru zooals U ~i1de
<i!rin
aanstoot zult nemen, dat het voorstel, zooals do~r
ge ezen, en U den te bestaan
hetzou mo.et~.n toes~mmen. de vrijheid .der RepublIek zouh~oe~ op!1 ingaan en
hoop
geen ergor zou zIJn dEW een annexatie. We kunnen ec
r ez.
Ik z~l aa e alle
ik U als een versta"Qig
man, op dat punt te kunnen ~vertul~en",
d
vriendschappelijke
w~ken
van U in overweging nem~D) die U as vnen n;~~ U; ~ev%l~
zouden ze ook het inw1en<lig bestuur van onze Republiek raken, maar wan
.i~. V
lJD
dat door uw voorstel onze onafhankelijkheid
zou geschonden
wordden, waal
I .~.
goed en bloed, voor betaald heeft aan barbaren en tartaren,
het aD. moel IJ ,~a zIJn
om hier iets te beloven, waarvan ik weet, dat, de b~~ger~ d~t punt
dullevoi~gaald
maar wanneer
ik zie, dat er ondergeschikte
.za~en ,ZIJn, die I~ meen
IJ en
sraa

ru

t

ik

«ko'

ftt:I
"k

)

Ik

nb~~

en burgers er door te kunnen krijgen, dan wd Ik die gaarne mgaan en bespreken.
HOOGE
bezig waren,

COMMISSARIS:
verder

!e

zou

beter

ZiJn om de zaak waarmee

we gisteren

bes preken. -

STAATSPRESIDENT;
dan kunt

Het

Ja. Ik zal een copie laten maken van de andere verklaringen,

U die zelf ook inzien.

HOOGE COMMISSARIS:
Met betrekking
tot de ~maf!!ankelijkheid
.van b,et land,
blijf ik ten volle ervan overtuiO'd dat de zaak waar Ik bl] U op aandnng,
die <:mafHEd
bankelijkheid
zal versterken. 'Ik ~ag er misschien in falen om
.,?en StaatspresIdent
te overtuigen,
maar ik moet absoluut protesteeren
tegen ~le zienswuze alsof ~HEd. dc
onafhankelijkheid
van het land wil verdedigen
en dat ik ZOU wenschen die weg te
nemen.
Wat de onderhandelinO'en zoo moeilijk maakt IS het erge vooroor~eel. en suspiele van de burgers van het la~d tegen ons, ~~ zij ?enkell, dat Harer M~Jesteits
Gou
en
ver.nem~nt wenscht
om op pen of andere WIjZe dit land terug te k:lJg ..
Harer
Majestelts Gouvernement
begeert dat met. maar wat ZIJ begeert IS, om z.oodamge r~st
te . krijgen in de naburige
landen, als waardoor ge reden van ontevredenhetd
e~ oneent~held tusschen
de Republiek en naburige Kolonren zoowel ~ls het geheele Britsche rijk
zou kunnen
worden weO'O'enomen en eens en vooral zeg Ik, dat het mIJD oogmerk IS
om dat te helpen bevord~~en.
Indien ZHEd. de Staatspre~ident
het veroorloofd kunnen
we terruggaan
tot het punt waar we waren, n.l. de kwestie van het aandeel der rueuwe

1:

bevolking

in het burgerrecht.

STAATSPRESIDENT
:< Op . de rede vau gistel'ell wenseli ik. een kleine inlichting
~c geven.
Uwe Excellencie
heeft gisteren
gezegd, dat III sommige Staten de nieuwe
inkornelingeu
spoedig het stemrecht
krijgen, maar U moet met vergeten, dat daal' de
instrooming
germg, maar hiel' grool is en "an alle nationaliteiten
en talen, zoodat wanneer ze hier ook zoo spoedig het stemrecht zouden krijgen, het dan klaar zou zijn met
ol~ze onafhankelijkheid,
want dan kunnen zij het sohip van Staat sturen waarheen
zij
WIllen. Dat moet u wel in het oog houden.

j
,

.1

HOOGE COMMISSARIS:
Ik zie niet in hoe de oude burgers zan het land het
voordeel vau tvee kanten kunnen trekken dool' de personen
die instroornen
en door
Wier daden de Republiek zooveel krachtiger,
rijker is geworden en meer aanzien heeft
gekregen, zonde)' politieke rechten in het land te laten, en de oude burgers al die voorrechten van het land zoudeu bl ijvcn bezitten, zonder daarvan een aandeel aan de nieu wc
inkomelingen
af te staan.
STAATSPRESIDENT:
U moet de volgende punten wel in het oog houden: Er
bestaat geen goudwet in de geheele wereld voor. zoover ik weet, die zoo' liberaal is als
de onze, slechts een .halve kroon behoeft maandelijks aan het Gouvernement
betaald te
worden voor een prospecteerclaim
en voor een delversclaim,
waar dus al goud gevonden
wordt een po.id op zijn uiterste; waarvan de helft nog aan de eigenaars toekomt
en is
~ie delver. zelf de eigenaar dan krijgt hij die. £12 in een jaar op een claim te betalen
I s toch met veel, wanneer
zooals gIj weet er voor millioenen
ponden goud uit den grond
gehaald wordt; ik gun hen van harte dat zij rijk worden, doch de burgers
moeten de
lasten van het. land dragen, .en zo~als U we Excellentie o.ok zal kunnen zien, zijn onze
Inkomsten verminderd,
aan~ezlen W1J gepas.,eerdc jaar de invoerrechten
hebben ver-ninderd . op goederen ~ot voordeel ook van de mijnen! en z_ijn ook de ~poorwegopbrengsten
verminderd.
.~Ien]s begonnen te .'~Iagen en toen IS de invoer verminderd op de goederen
die noodzakelijk waren \'001' d,e mlJne~, zooals o.a. op voedsel hout en ijzer, terwijl
ook
d,p spoor-wegopbrengste-n
verminr'jrd
ZIJ Il, zoodat el' een t700,(O)
van lands inkomsten
Z lj Il
afgegaau om het I tegemoet
te komen, zoodat de Regeering ten achter geraakt is
met het geld. Ze hebben dus volstrekt niet te klagen, daar zij de lasten der burgers

, lIOOGE COMMISSARIS:
)Vanneer
Eerste Volksraad, wanneer hl] daarmee

I II'

de 1'weede Volksraad een wet passeert, kan,
DIet teverden is, die wet dan niet veranderen Il

ST AA TS~R~IDENT:
lndien zulk eene wet blijkt _te zijn tot algemeen nadeel.van
! Id land, zal hl] die .wel veranderen, maar gedurende
al den tijd dat, de Tweede VolksI ;1:11{ bestaat,
weet Ik niet dat de Eerste Volkssaad al drie- of viermaal een Tweede
\'nl ksraadsbesluit
heeft veranderd.

Maar het ligt toch uitslu-itend

HOOGE COMMISSARIS:
\ »l.ien

In zijn macht.

STAATSPRESIDENT:
Ja, maar de Eerste Volksraad
wil
niet ingaan, niettegenstaande
hij de macht daartoe heeft.
HOOGE

Ik wil niet ontkennen

COM~nSSARIS:

de zaken

dat de Eerste

der Goud-

begeerig

Volksraad

11' hel peI~, maar mt den aard der zaak niet in sympathie
is met de nieuwe bevo~king,
t\n pal' up Jaar rnakeu zij eene beweging om vertegenwoordigd
te worden in dat lichaam
I';;

dat

! II

geen syrnpathie

met hen gevoelt.

STAATSPHESIDENT:
Maar zij kunnen
dit' hun in bijzonder aanbelangen.

immers

zaken,

Maal'

i{OOCH~ COMMISSARIS:

in korten

tijd een stem hebben

I.

zij kunnen

zelfs niet stemmen

zonder

afstand

te

van hun eigen nationaliteit,
en dan kunnen ze noc niet eens het volle burger,dlall
krijgen, en loopen gevaat' dat te eeniger tijd dat beloofde recht: hun weer kan
worden outnomen door een enkel besluit.
lllt'!l

STAA TSPRESIDENT

: Hoe kan dat afgenomen

HOOGE CO~IMISSARIS:
wat hij. bezeert.
t"

.luen

~T:\;\ TSPHESIDF.NT:
d, i\ Il «uze Eerste V r.lksraad

-Omdat

'de

Eerste

worden?
Volksraad

Dat kunnen
de wetgevers
heeft zoo'n ourechtvaardigheid
Dat is het

pnnt

een besluit

alles kan

dan over de geheele
nog niet begaan .

..

HOO(; I,: ClL\Il\IISSAHlS:

bij

en dat zoo zijnde

wereld,

zou ik niet kunnen

.1.1~ILt'\'ldpn
:1;111 eengeen.
die een onderdaan
is van een andel' land, om zijn onderdaan,-\'il:tjl
Uil
h' gC\'PIl up de bloote kans, dat ,~!j een onderdaan van eenunder
land zou
k uuuen wordeu.
Ik zou de zaak, waarover ZIJnHoogedele de Staatspresident
gesproken
!II','lt
ill haar volle breedte kunnen ingaan, maar ik deak niet dat wij daardoor verder

zullcu

kort te zij Il, ik ben hier gekomen, om, te tl'ac:h~~n otik Zijn+loogedele
dt'll ~Ll:lt~II:'t'~idl~llt niet zou .. kunnen
overhnlen,. tot ,vnend\s~happellJl~e ~lIggestles, (he Ik
\'.il m.rkr-u III \TH'll:,chappl'IIJkell
geest, suguesucs die Harer Majesteit Gouvernement
kan
,t' "llllllLllldl>Cl'l'll
a.m haar eigPTl onderdanen,
om als een redelijk gedeelte van h~r\'(~~'Illill~I'11
.uru tc' ru-inen,
eli dan zou ik die suggesties
aan.LJ voorleggen en duidelijk
Ill:lkl'll.
l'll indien ZljnHoogF:dele
de Staatspresident
dan zegt Ik stem niet iI1~ gIj. vl'a~~t
;1' \'\'pl. du n : kan ik alleen
zeggen:
« ik moet dat rapporteeren
aan Harer .MaJes~lt s
1 ;t)II\'('l'IlCnH-·nt.
dat riP ~taatsprf'si:t{'nt
onze vriendschappelijke
suggesties
van de hand wijst.»
knrneu.
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ST:\AT~PHESIDE:NT:
11.: zou niet getrou\\'
handelen, indien ik op dat punt il,l'-II'lllde.
want onze onafbankef ijkheid ZOIl verloren
gaan mdten. de vreemdelingen
~ll
i\, il',tf'lI 'tijd
het vul stemrecht
kregen, voor dat zij er toe opgeleId waren.
Nu zag l~
.r.uunc. ,bt Uwe I'~xellentie een suggestie op dat punt zou maken, doch tevens li.aarbl.!
.n ijn l.cz w.uu: ill !'t't (J()g houdende,
waarover wij dan k~lllnell oordeeien. om te ZIen. of
\1 Il niet
ill
I_'l~ll
of .mder punt kUl1!lell overcenkorncu.
Zouals gezegd kunnen
we ~lS~dlien overecukomen
om het for-mul ier: van den eed te veranderen.
(J zou een voorstel
k 1111!1E'1l optrek keil.

Ifl10tiE

Ik zal dat doen.

CO.M~ll~~AHlS:

~rl':\ATSPHSSIDE~T:
Ik lieo er al laugen tijd UVCl' gepeinsd, urn de tijd koytel'
m~11 he~ ste[l]l'e~ht
kan k~ijgen. \V,ant OI~Sge~a~ vols~~n~gel'echtl~de
I) wc I...xcellentie moet met deukeu. .lat Ik en mijue medeleden
I u~ l'li~t ,)\'1'[' peinzr n. om te zien dien tijd te \'el'kO,I_'tefl, .do~h om nu. ~e zegge~,. ,~l.J
l ~I
"lat'
wachten
VOOI' (Ti') ee. II stem zult krijgen in de lanrlszaken
door Zich
1 IIIUI'
.I
,)
I,
.. ,
C' •
•
, _
j' t
--.1 t h lJblom
.1!,d;lll
lt' hktl naturalisoeren.
dan ZOIl ik de ~nellsc!ten~ ( IC t ~all~ l~ .. ree 1 e "e,I
. t
le n Tweedeu
Vol ksrua.i te kiezen en .lie volkomen tevreden ZIJll om te wae ht en,
\UI)
'L
..
~"
.
t en [l fk'I)I)(:'11
[, lt. lat I.ij \',-I(!l' dell Eersten
Volksruad
kunnen stemmen:
InIJP
a
., l k\. wenschtte
1111 ~r;l:ll'tl('.
dat I' er-n Sl'hern:l wilde voorstelleu.
t,' iu.ikcu. wa.rr binnen
I t'll' 1't'l'~ zrocit
ook aan.

rt.

IIUOl; ~ CO~l\llS~AnlS:
Ik IWIt In eeu ,delikate lJo~itie g,epl;,~~ltst ?tl1 een Ivoorstel
ik k.iu niet alle- vragen. wat Ik ZOIl denken, dat recht IS.

it'

m.rk cn. want

t,

:--T:\.:-\T~PH~~IDt::\T:
d,I"II, dat IIil't r.urk t uun

:-. f Jl
\\i'

HUI)! ~L 1 U
I'1\ g t' -,-'I
L' k ,'11 ,

Exc~,lIeJt~ic kan toch trachten

.un een voorstel

onnf'hnukeliikheid.
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ST.:\AT:3PHISIDE\T:
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\Lt~II' U\H'

\ «orstel

l k ze):; dit alleeu.

,:mz~ «nafhankelijkheid

i 'I'

ulllC(ll

zou versterkon.
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HOOGE 'COMMISSARIS:

~r

ten eerste moet ik rekeniD~ houded

zijn meer dingen die 'ik .in 't oog moet boude~~
met het vooroo~eel aan den ka~ der oude bur-

!!ers en ik erken, dat zelfs in het geval· dat ik, zou, ~Il\gen om ZlJnHoogEdele den
Staatspresident te overtuigen, hij dan gl'oote zwangl>eul zou hebben ~o'de anderen
te. overtuigen' daarom. wanneer ik iets voorstel, moet dat een voorstel zlJo, dat aan
de' oude burg~rs absol~ut duidelijk maakt, dat zij niet overstemd zouden kunnen worden .
. Aan den anderen kant moet ik in het oog houden, dat het geheel ~n al nutteloos ls.?m

iets

VOOf

te stellen, dat in het geheel ge~ne voldoening zou geven aan de redelijke

eisehen van de nieuwe bevoiking, en wat die meteen zou ver\\erpen ~1~onvoldoende.
Daar het 't geheele doel van het voorstel is om hun zooveel bevredlgmg te geve~l.
t
dat zij daardoor gebracht zouden worden aan den kant van den Staa: , om hun lot Hl
te werpen met dat van de burgers der Republiek en dat bewerk~~!hgen zou ~oor de
toekomst dat zij met de oude burgers zouden samenwerken als een volk. DIe -twee
punten in het oog houdende is dit mijn voorstel:
..
.. . . .
. .
Dat elk vreemdeling die crenoe(Yzaamkan bewijzen, dat hl] hier I~ het land \ OUI
r) jaar woonachtiz is ge~~est ~n dathij begeerig is. om dat land tot zijne permanente
plaats van inwoni~g te maken: dat hij gereed is den eed af ~ leggen, om de wetten ~
gehoorzamen, om alle verplichtingen
van burgerschap op zich te nemen, en de onaflt~nkelijkheid van het land te verdedigen, zal toegelaten ~.orden een ..burger te worden,
bij het afleggen van dien eed. Dat zij zouden moeten bew~Jzen...dat ZIJ bez~tters zIJn van
zeker bedrag van eigendom, of van een zeker bedrag van ]aarhJksche verdIenste, en dat
ZlJ van een goed karakter zijn.
I..
Om dat voorstel van eeniz nut te doen zijn voor de nieuwe burgers. die meest
in '~\,é,n district in de Republiek ~vonen~ en nie slechts één lid. uit de 2H In den Eersten
en een uit de ~ in den Tweeden Raad kunnen zenden, zou Ik voorstellen: dat er eel!
zeke~ aantal nieuwe kiesafdeelingen zullen 'g~schapcn worden, het ge~l waarv~n e.p:11
detail IS, waarop ik niet nu zal ingaan. Maar wat eene. levens~\yestle, va!,! mt m.~lll
oogpunt beschouwd, is. is dat het aantal van die kiesafdeehngen niet zoo klem. zal zun.
dat oe nieuwe bevolking niet eene hespottelijke minnerheid van vertegenwoordIgers
zal
hebben in den Eersten Volksraad.
~TAATSPRESIDENr:
Bij om; is de meerderheid van stemgerechtigde. burgers
de Koningsstem. en wat zou er nu van onze oude burgers worden, wanneer die OO,OJO
of 70,000 nieuwe inwonersdadelljk
het stemrecht kregen?
.

HOOGE COMMISSARIS:
bO,OOO personen te geven.
STAATSPRESIDENT:

Het zou niet redelijk

zijn, om dat dadelijk

aan dl ~

Maar dan geven wij toch de macht in hun handen.
I

.HOqGE COMMISSARIS: MaaI\ ik zou graag ingelicht
bedoeling IS met het overstemmen in den Volksraad.

willen worden, wat uwe

S'l'AA TSPRESIDENT : Mijn bedoeling is, dat wanneer zij al1en stemgerechtigd
zouden worden, zij dan de meerderheid zouden hebben op het oozenblik van de geheele
bevolking, en onze wetten zijn zoo, dat de Velksraad naar nie mperderlt('i(l moet
luisteren, want wij kunnen in eene Republiek de Koningsstem niet buiten rekening
laten. Komt nu die meerderheid tot de Volksraad zeggende, dat naar het aantal kiezers
het getal Volksraadsleden moet zijn, dan is de Volksraad verplicht daaraan gehoor te
geveIl,. en het is voorbij met ons .

.HoqGE

COMMISSARIS: Dat is in theorie, dat de Volksraad moet doen, wat de
meerderheid van het Volk verlangt maar de Volkst aad doet wat hij in het belang eli
het best voor het land acht, De Volks, aad wordt wel gekozen door de bevulking, maar
wat de Volksraad doet is wet.
STAATSPRESIDENT:
Maar de meerderheid van de burzers kan zoo'n besluit
afkeuren, en wanneer de meerderheid zich per memorie aldus raat hooren, dan moet
de Volksraad daarnaar hooren.

H90GE

COM~nSSAp.JS: Het is toch duidelijk, dat zooals uw Grondwet
dat de volksraad eenige wet maakt, die hij verkiest te maken.

)

\

nu is,'

STAATSPRESIDENT:
Maar ik ken toch mijne wetten. Mijn Constitutie ze et,
dat het volk recht heeft om wetten goed of af te keuren, en de Meerderheid maakt
KOll1~sstem UIt. :Vann~er ik van. het Volk ~preek, bedoel ik de..stemgerechtigde burgers.
'ya!f\Jan de mee) derheid de Koningsstern . uitmaakt, en U begriJpt, dat daar de vreemdelingen de meerderheld UItmaken, de Koningsstem In hunne handen zou overgaas.

dé

HOOGE COMMISSARIS: Ik versta dat goed, maar ik kan niet verstaan, op welke
wIJZe U HoogEdele tot de conclusie komt dat het zoo moet zijn.
~TAATSPRESIDENT:
Onze wetten zijn zoo, dat de meerderheid van de stemf4erechtlgde burgers de l\.1. ningsstern uitmaakt en is die Koninasstern eenmaal overgegaan
In vreemde handen. dan hebben die het recht van goed of alkeurinp-.
r

HOOG E COMMISSAHIS : Ik heb na onderzoek bevonden, en na verkregen raad
. van go~der rechtsg~leerden van de Republiek, en zij zijn allen duirielijk op dit punt, dat
de Volksraad de wet m~\a~t en daardoor elkeen verbindt en dat zelfs, wanneer iem.u..l
zou t;ac~tell VOOI~
het H.of te k~rnen om te zeggen, en Lewijzen dat de meerderheid \',10
h "~lk t:gen die wet IS, desniettegenstaande
dat, het Hof verplicht zou zijn te ZPf·!)·:Cll
~I aht l~ "et en d~t moet gehoorzarund wOl'd~n.)) Ik zeg niet dat deze positie goed uj
. ec t ts, maar dat I~ de pOSItIe dat, het Hof die wet zou moeten uitvoeren.

:

d

.
. S~AATSPRESIDENT;
Ja,. het Hof moet uitspraak doen volgens die wet, zoolan
ze wet IS en dan moet elkeen ZIch eraan houden totdat de meerderheid van het Vol~
zegt, «verander ze J).
'

--'--_ ,--_.
..

ts
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HOO/~E COMMISSAl_lIS: Volgens verkregen advies~ moest het Hof. eene: Wet, uitvoeren, mettegenstaand~
In het Hof .zou kunnen bewezen worden dat -de meerdJrheid
.
van het volk er tegen 19, en dus al zou de meerderheid~,anders
denken, dan, zou .het
Hof er geen kennis van nemen, wanneer de Volksraad iniet gewillig is de wet te
veranderen.
.
ST AA TSPR ESIDENT: Wanneer de meerderheid
van ;de Burgers zich per memorie
tot den Volksraad wendt om een wet veranderd te krijgen moet de Volksraad die wet
voranderen
zooals reeds meermalen gebeurd is.'
'
.
HOOGE

COMMISS~RIS:
Onder de tegenwoordjge
constitutie
is er geen macht
kan dwmgen, om ee~ ,":et, die hij als goed beschouwt te veranderen.
IS het Hof en dat bezit die macht
niet.

dil' dell. Volksraad.
Ik eenige macht

STAA TSPHES!DENT:

Ik. verzeker

Uwe Excellentie dat het al vele malen gebeurd
tegen eene zaak zijn ingek~men, die nog
burgers uitmaken, de Volksraad dan een,
!Jeroep do~t op de meerderheid en ~'anneer die meerderheid zich dan per memorie laat
IH)()reI~. dIeno\'ere~nkomstlg
te bestutten.
D~ meerder~eld
van de. Volksraad of van het
II !lt ol \ an den UItvoerenden
Raad maakt met de Konmgsstem
mt maar 'wel de meer,krhrid van de stemgerechtigde burgers ven het land.
'

i-. dat wanneer de .volksraad
ZIet er memories
niet de meerderheld
van de stemgerechtigde

1f O(~G.t: COMMISSARIS:

Ik geloof U ten volle, dat, dat de zienswijze is, maar ik
I, :111 niet mstemrnen
te zeggen, dat ik de noodzakelijkheid
inzie volgens wet. Mijne
h"d()eling IS echter om eene vertegenwoordiging
te krijgen voor de nieuwe bevolking op
hi II ij ken grond en indien er eenig gevaar zou bestaan, dat daardoor de oude burgers zouden
ll\(llstl'md worden, zou dat onbillijk zijn en dat verlang ik ook niet. Ik-zou nu gaarne een
l!'stl'l v.m U willen tegemoet zien, waarin dat 'vermeden
kan worden, maar ik be'l']!()U\\' hot een levenskwestie.
dat rechten gegeven worden aan de nieuwe inkomelingen,
o m PCII zekere vertegenwoordiging
te krijgen VOOI' den Eersten Volksraad van het land.
\

'1\

,

ST AATSPRESIDENT:
Ik van mijn kaht heb bezwaren in het voorstel door Uwe
I·:;'.;ccllctltie p-edaan, doch ik zou wensehen er .ook met mijne mede-leden over te spreken
\111 te zien hoever
we kunnen komen om tot een punt te geraken.

l

IIO()(lE CO,MMISSARIS:
Het is natuurlijk
een ernstige zaak om in overweging
worden f!enomen; ik wil el' nog bijvoegen, dat uw vrees gegrond schijnt te zijn, dat
t'r ecn groote instrooming
zal komen van nieuwe burgers die het, stemrecht zouden
krijgen, maal' ik geloof niet dat dat het geval zou zijn.
lt'

~TAATSrRESlnENT:
Die spreekt daden.

Ik heb

er de proef

van

weg

en wel bij ondervinding,

HOOGE COMMISSARIS: -Laten wij de feiten in gedachten houden, dat van ,~ie
a zeventig duizend nieuwe inkomelingen er een enorm getal is, bijv. van mijn\\,t'l'kl'l's.
die over l'en paal' jaar weer weg gaan.

zestig

.uuieren

~TA:\ TSPRESIDE~T:

Die hier' tijdelijk

up,

komeu,

razen het ergste

en die ruien

Jc

HOOGE

CO~lMISSARIS:
Zij willen geen burgers woroen ; ik sympathiseer ten
\\dll~ met lj, dat lj niet begeert om personen in de rechten van het land te doen deelen,
w.mnccr Zt' slechts VUUI' korten tijd hiel' komen, en niet de lasten van het burgerschap
\\'lliell draeen. Die zullen ook niet trachten in te komen, en velen schreeuwen
om pet
hu rrrrI'I'P('ht
die het niet willen hebben, maar dan is db beste manier O!!l het zulken
r
:1;111 te
hieder., l'Il indien ze weigeren om het te nemen, dan zal geen redelijk mensch ter
\\'t'l'eld urcor naar ze Iutsteren.
Ik zeg niet geef het aan elkeen, m~ar. Ik beschouw. dat
het behoort gegeven te worden aan hen, die of een groote mate van eigendom
~ezlt~ell
. ,I' ee!! uauzieul ij k« verdienste.
Die 00,000 perso~en IS sl~chts een spook, misschien
,icnkt Presidcp t anders, maar het zal een spook blijken te ZIJn.
I'

~T~\ :\T:3PH ESl D E:\T: Li w Excellentie spreekt zoo, doo,r all be~~lldheid, all~lers ZUIL
niet sj.rekcn : ivmand. die hiel' slechts vier jaar zou WIllen blijven, zou hier voor
tijd de baas willen spelen ell het sternrecht aanuemen.

1\)11

Ilil'!1

\\ \ IJ

liet voorstel door Zijne Excellentie
'Clt l)pn il'lI W voorgelezen.
~T.\;\TSPRESIDE:\T:
1100Cit~ C()~DIISSARIS:

den Hoogen Commissaris

Heett Lr daaraan

ook

De inwoning

in he

IIOg-

aan de hand gegeven

iets tue te voegen?

verleden

zal ook tellen.

:::;T:\;\']';--;PH t:SID E~T: Ja. zoo heb ik U verstaan,' en dan zal het gevolg
zijn. dut er dadelijk al een nienigte het volle stemrecht
zoudc kunnen
n.nne lijk (ii~'FeCds meer dan vijf jaar hiel' zijn.

\ \ 1\)('~ti'1

van dat
krijgen,

II OOG E CO)nrISs.-\ RIS: Ik heb slechts in algemeene trekken een voorstel gemaakt,
',\.i.uvan een heele boel ondergeschikte
punten nog zouden kunnen geregeld worden.
Yt>l'gaderillf!"

vcrdaagt

tot oes uamiddags

ten ~ ure.

Des namlddags ten 2 ure.
~'L\ .\T;:-;PH F~l DE~T:

j

k wi I uwe voorstellen

over verschillende

punten graag hocren.

Il OOG E CO~DJISSA HI~.: 1k heb m ijne suggestie rem~~I~t ~~\'er wa~ ik besc~?u ":
l.clnncrijk
punt te ZIJIl, en het zou voor im] belangrijk ZIJTl, te ~\Pte~~'rof .\\~1OJ
,LH i';lllt
zouden kunnen tocnadel"cn., want dar. ZOll al het ,alld,e['~ ~'erCen\?,IHiIl\cl \\,o)(le~~
,'1'
,j .r zou bptf·l' ziju riallop
verscheiden andere punten UIt te weiden, ofschoon Ik 00
gewillig' za! zijn apoere punten (tan te hooren, die U Hoogedele mocht te berde brengen.
"I'll
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,}ffAtiad:

stM~P,lt~m£NT:' Ik. moet tijd he-l,ibeIi
.d~.~t~~
dat. Uwe" ~j[li!'nêiltiêalle 1'11i1
opgaf; wá8tover van u we 0 ant 0 0 '0
0
0'
n
kunnen'
die" oo~; béspre~en. .1 .'
.
HOOGE COMMISSARIS: Ik vind dat wel goed, maar ik heb verséheidene pun!,!"
die ik niet zou willen. opperen, indien wij op het ..eers
...t~ punt ~.~ een .:o.v
....
e~temm.
l!lg
zouden kunne., komen. Er zijn een aantal punten, die tus~ll~n de R~ri~.
UItstaande. zijn" afgezonderd van die grieven. van Iffi.tsche inwone,rs 10 de Zuj~~t'ikaaDsche
Republiek. El' zijn ander.e· punten van grieven, d.le onts.taan UIt, d~. z~k ID 'fe. rband m:t
de tueuwe inkomelingen, en zoover als die !lunten ontstaan ZIJD m verba'lfl-met
grieven van Engelsche onderdanen over de binnenlandsche
zaken, van de mwoners,
vertrouw ik, dat het misschien niet noodzakelijk zal wo~den bevond.e!! om daarover te
spreken, omdat zoodra die personen die klachten maken, In eene p'o~tie gesteld ~?rden
o~ hun eigen rechten te doen gelden binnen den Staat waar ZIJ die rechten krijgen,
WIJ zeer verblijd zullen zijn, want indien zij dan weer. met klachten .~oudeD aankomen, zouden wij hen zeggen: «gij zijt burgers van .dlen Staat ~ gIJ hebt geen
recht meer om bij ons te komen klagen, vecht uw eigen zaak uits .. Vele punten
zou ik willen bespreken welke echter zouden wegvallen wanneer aan .dl~ mensehen.
wel kc klachten hebben, politieke rechten werden gegeven. De punten. die ik nu ga
bespreken, raken geheel niet de kwestie van het ste mrecht, en van die IS de meest
~~~I~htIge de dynamietkwestie,
en over dat punt hoop Ik lets van UHoo~~dele te hocren.
Hij IS met de positie bekend, die Harer Majesteits Gouvernement heeft ingenomen, en
y~.n wat gezegd is over dat onderwerp, dat de Staatspreside.nt toch zal erkennen, al z<?u
Z.lJnHoogEdele ook niet. het recht el'kennen van Harer Majestelts Gouverne~~nt om ID
die zaak gekend te worden, Zijn HoogEdele toch zou moeten erkennen de positie v~n de
zaak zelf slecht is, omdat ze de Staat in discI'ediet brengt en derhalve koester Ik de
hoop, dat die zaak met Zijn HoogEdele zoo kan, besproken worden. dat het nete.l.lg punt
van de Conventie niet op zich zelf ter sprake behoeft te komen. Ik zou graag ZijnlloogEdele's inzichten daarover willen vernemen.
1

fen

o

,.Ij

0

STAATSPRESIDENT:
Ik wil vooraf nog eerst een ander punt bespreken., Uwe
Excellentie heeft gezegd, wanneer de klagers alJe politieke rechten gegeve.n worden, hun
gezegd zou worden bun eisren zaken uit te vechten, doch dan zouden ZIj de baas zijn
en zouden niets meer te 1\1;'1'en kebben. wu de dynamiet aangaat, moet ik zep:aen dat
de dynamietfabriek
onmisba~r is voor den Staat op grond dat ik mijn pig~n fabrieken
~noe~. hebben om mijn land en de mijnen te redden. De heer Chamberlam heeft ook
ZIJn antwoord gezegd dut wanneer de zaak een monopolie van den Staat zou zijn, ze
niet tegen de Conventie zou zijn, maal' wel wanneer de zaak onder eene Concessie IS uitgegeven tengevolge waarvan' el' meer voo['deel~n komen aan de Conccssi()llarissen dan
aan den Staat, dat was het punt in geschil. Ik heb hem' aangetoond dat al zou de Staat
het monopolie
overnemen, de Staat toch mensehen zou moeten huren om het werk te
doen. In het begin bestoud hier eeu Franscho maatschappil en tot dien tijd toe was de
tngevo~l'de dynamiet L\g per kist. Toen de Fr-arische maatschappij hier kwam, is namens
de Duitscho en . Engelscho GOinernementen daarover geklaagd~ dat -én Staat met al het
vO?f'deel heenging, ell toen hebben we de zaak veranderd, in het voordeel van alle
rifle. De Franscho Maatschappij
heeft toen een schikking gemaakt met de Duitsehers
en ~ngelschen en toen 'hebben wij de maximum prijs op i,5 gesteld;. van toen af aan
heeft .men echter goedkooper dynamiet ingevoerd, doch het is mij duideiijk gebleken,
dat dit gedaan werd om onze .fabriek dood te drukken.
.

Ir:

HOOGE COM~IlSSARlS:

"Vas het toen vrije invoer'!

STAATSPRESIDENT:
Ja, ill het begin, zoolang als de fabriek nog niet genoeg kon
~pleveren.
De Maats~happi.i. is toen afgekomen
op 859. per kist. Er zijn toe~ wel
(l~nbiedingen van buiten at gekomen, doch men kon niet meer dan 50,000 of 00,000
kisten ppr ..Jaar waarborgen
en \dan nog wel voor zekeren tijd, en onze mijnen gingen
zoo geweldig vooruit, dat de Maatschappij nu reects een :iOO.OOO kisten per jaar fabriceert, om met te kort te komen.
'
0

HOOGE COMMISSj\IUS:

Is de jaarlijksche

ST AA TSPRESIDENT : Ongeveer
niet te kort te komen.
HOOGE COMMISSARIS:
deeltelijk ingevoerd?
\

Worden

behoefte ongeveer 300,000 kisten '?

2;:--'()~000, (loch ze maken tot 300,000 kisten om
die .alle

hiel' gefabriceerd,

_
(
.'\
~l' wordt geen dynamict
STA1\'r,SI)I~E'.S_'IDE~.'\."1'.·I'

IOOGE
itl!-!-l~\uL'rd
!
J

CO\L\rJSSAHIS:

lO 000 S'I~:\ATSrnE~I

'Ynl'dell

cJP

of worden

~t'

ge-

ingevoerd.

pl'ondstoITeTl hier

alle

geJl['odlleeerd

of

het uptrek ken van het contract waren el' onzeveer
~ I 2 par moesten ze toen een fabriek klaa7- heb1
bell d~e 00.000 kl:-:tPll zou kunur-n lr-veren pCI' jaar: zoolang ze gedurende die 2 / i=ar
nog .met voldoend .. lr-vcrdeu; konden de ontplofbare
stolfen ingevoerd worden r1o~rJ het
GTOl1\ ernement om daarvan hier patrnnrn te vormen.

"

DI':.\T:; Tijdeus

. kiston .. pl~r Yt,l!"

JIOO(llg:

hiunou

HOOGE "CO~BnSSA ~{IS: .'Vie stak to.en het profijt in dan zak en of dat profi it
met n root W"'. d ,I t «ritst 011d IIIt het versc hl I tusschen wat het kostte en voor wat hJ t
\ erkocht werd.
e
. •

CT

. ~TAAT~PRESIlJ£\T:
Het Gouverueruent
kostte. moest door dl' Maatschappij

GOln PI noment
VUIl

HOOGE COMMISSAnlS : Tins
de Maatschappij gingen '?

ctRII

voerde' toen in. en wat dat aan het
terugbetaald 'Worden pins 7s. 6d. per kist.

moet ik vorstaan.

dat de profijten

III

don

zal:

I.

.----.-__;_.

_._-.-._-_._._-'

_-,...L-

__':___

___ ._
.._--'_ ..
_

...
_..._ ..•.•.
_ .._

SlAt~:\~~~~O:!i~
~:eld:~;~~~:~=tt!n:
vá~~~pt{~~r

moest

niet meer behoefde .m$evo~l'!!. ,te word~" m~-rJoep
we~ O.DS )'!IflgJ~~ol'!d, dat de mijnen
zoo geweldIg vooruitgingen,
dat de fabriek verdubbeld
moest wordÉm.
,
HOOGE

COMMISSARIS:

Was

de 21/2 jaar of daarna?

dat gedurende

f

STAATSPRE~IDENT:
Dat was op het eind er.Áran. Men. moest to~ 'de fabriek
om DIet zoo hard meer behoeven te werken
waardoor een machine reeds
ges p rongen was, en toen heeft de Volksraad DOg zes qwl~d.en toegestaan
ontplofbare
stollen door het Gouvernement
In te voeren en dan niet meer., De fabriek is thans ge.reed
en mag men geen ontplofbars stofl'en meer invoeren. Van de winst moest de Maatschappij
pct. aan ons afgeven, behalve db 5s. per kist.

verdubbelen

om

':...~L

HOOGE

COMMISSARIS:

?T A~r~SPRESIDENT:
veel afschrijvingen
deed,
,lp gewone afschrijvingen

HOOGE

de fabriek

COMMISSARIS:

Waarom

was?

: Om in die 'J5 jaar,

dat het contract
mij zeggen

Dat zou ik U niet kunnen

STAATSPRESIDENT:

dat de Maatschappij
Niet alleen schreef

te
ze

deed ze dat?

•. HOOGE COMMISSARIS:
Kan UHoogEdele
\1a.itschappij
in de zaak gestoken heeft?

",\prd?

klaar

Ja, en toen is de klachte gekomen,
waardoor de overwinst zoo klein werd.
af, maar ook van het kapitaal.

STA.,\ TSPRESIDENT
te krijgen.

tt'l'Il~

Nadat

liep, ook het kapitaal

wat het kapitaal-is

nat de

zeggen.

HOOGE COMMISSARIS:
Zijn daaromtrent
eenige vertrouwbare opgaven gepubliOm de zaak beter te laten verstaan, zou ik. ze dan graag willen inzien.
-

STAA TSPRESIDENT
: Ik heb ze niet meegebracht,
doch we hebben alles zuive_l.'
opnemen,
en wat de afschrijving
van het kapitaal betrof, heeft de Maatschappij
als reden aangehaald,
dat na afloop van het contract, het kapitaal bij overname door het
Gouvernement
niet zou worden terug betaald, zooals bijv. met onzen spoorweg het geval
is, Aangezien
dit echter niet in het contract vermeld stond, was die afschrijv.ing onwettig, IWHl rik
kon ze niet on billijk noemen, doch het te veel afgeschrevene
IS terug
hpt:l:lld,
latcri

IlOOGE
liet

('f

.-

COMMISSARIS:

Ik zou gaarne willen weten of geduren~e den 'loop van
worden, of dat bij de overname het moet UItbetaald worden .

intnu-t mopt afgeschreven

ST AATSPHESIDENT:
in verband

I tl'taald. worden.

Aan de Fransche
met de schikking

HUOGF: COMMISSARIS:
STAATSPRESIDENT:
HOOGE
.i.m contanten

In geld of in aandeeien
I k meen gedeeltelijk

COMMISSARIS:
is.

Ik

ZOll

STAATSPROCUREUR
: 280,000
Franscho gegeven en geen geld,
.
STAA TSPRESIDENT
i~ zeld gegeven.

Maatschappij
moest eene .groote som uitvan de Engelsehen
en Duitsehers.

graag

?

in aandeeIen
willen

aandeeien

weten

heeft

en gedeeltelijk

in geld.

wat het werkelijke

de nieuwe

bedrag

maatschappij

: Ik weet niet betel' of, voor het afbreken

aan de

van de oude fabriek

HOOGE COMMISSAHIS:
Ik doe die vragen om goed op de hool:1.0 van de zaal,
omdat daaruit zal blijken of men het profijt redelijk of onredellJk kan noemen.

te komen,

ST AATSPRESIDENT:
Wij hebben de boeken
zlwkell met het oog op de te vele afschrijvingen.
.
HOOGE

CO~IMISSARIS:

Hebben

van de maatschappij

dat bekwame

rekenmeesters

laten

onder-

gedaan?
,

S'I' to "rrSPHES-'IDENT'
Ja de een was zeweest de Hoofd-Inspecteur
van Kantoren,
o :\..>i...__
~
.,
0
.
f Il
klopte en het
('[1 de
rechtsgeleerde
heeft weer een andere aangesteld om te ZIen 0 a es
~
\'f"r~Jag is bij den Auditeur en Thesaurier-Generaal
ingekomen.
HOOG E CO~JMISSARIS:

bij het Gouvernement?

Zijn die rapporten

.'a.

~T:\ATSPRESIDENT:
HOOG E COMMISSARIS:

Zijn ze geheim

of gepubliceerd!

~'L\.-\TSpnES[DE~T:
Ze zijn niet gepu?liceel'd, maar voor de Volksraad Commis,sie
Irt:\\"~e~t.
Ze zijn niet gepubliceel'd,
omdat memand het zal doen. om zulke zaken van
~t'Tl
fabriek ()\"e'r de geheelc wereld bekend te rnaken.

HOOG E CO~nI1SSA HIS:
!Ilt'P:-..tgeltublicerrd.

doch

~T :L\T~pnESID~:\T:
I...;

.
III

t'f'll

t-·;tullel\.
L .: I.

I'
f le

')j\i)

.lV'.,

\-Vaal' cell

Staatsmonopolie
~s~ word~.n de ~'e~~Ililigen
dat ze niet verkrijgbaar
zijn.

ik zal .lan m.uu: aannemen.

t; tJcgrijpt, J~t het kapitaal groot m~te~ ,zijIl, . J~t gestokt!!.l
000 kisten
d •vnarniet maakt te meel'
d.uu
heeft
'.
k
'
.. zt ' een ., d.gent
III(ht Zf'
L

•

'

1II\II't\'11 .i.urstcllen o m de mijnou overal van dy~lamlet te
I.:ell spo.uweg
heeft moeten maken van de fabriek tot deu

·~llnel.1
~1'0UI

\"(JO! ZI~~I~ t,~1

weg naai

(en

1!{auJ

.

.

.

I.

, .. HOO{}!i CÓ~SSARIS:
c",e,tep: <. . :';,' ': '

wi~~

Ik

hAd"PI1

~,.

,;.':<

STAA"sPRESIDENT: - Er ligt

oogeriblik niel

,<

,

HOOGE COMMISSARIS: Zou u
het te laten publieeeren wat ze gekost
STAATsPRESIDENT: Dat zou
wel gehoord 'bebben hoe lang onze
had die overgenomen, doch toen had h

8.18

niet

een

J)ela.D$rOk::~
'

~ouwen

om

,.

moeten zien. Z~e ~eellentie
zal Zeker 'ook
briek reeds opgencbt
IS.: '•• Het (Jouve~ement
geen mensc,ben k,"unnen ~Jg" ee~~om~t Ik hun
geen voordeel daarin kon geven en IS
verwaarloosd,
waa~a
ze verb9nden IS aan de
tlynamietfabriek,
die z~ gehuurd '
welke maatschappIJ .de patronen moet leveren
voor denzelfden
prij~ als waarvoor
ze uit EurO}?8 kunnen. mgevoerd worden.
Zooals
gezegd, is het contract 'gemaakt voor ,15 jaar en ZIjn we beZIg plannen
te beramen om
het over te nemen.
De dynamiet is
85s. teruggebracht
tot op 72s. 6d. HOOGE

COMMISSARIS:

I

nd

Kan

.
STAATSPRESIDENT:
Ik geloof
maar dat de Maatschappij
beloofd heeft
van het Gouvernement
7s. 6d. zou k
indien de 15 jaren om waren veri
maken, maar dat is' afgeslagen,
en
spoedig mogelijk als de
jaren om zij
den prijs van het dynamiet te verlagen
COMMISSARIS:

Zou het

.STAATSPRESIDENT:
lndien ik
het schijnen alsof we onder d s suzereini
Ik zou dat wel willen doen wanneer
U
tegen de Conventie zou loopen.
.,

koopen

de dynamiet

?

ze o.p_ het oogenb!ik op 755. de kist staat,
voor 72s. 6d. te willen verkoopen,
en waarDe Maatschappij
heeft vroeger gevraagd om
werd toegestaan,
.ze de prijs nog lager kon
Gouvernement
wil de fabriek overnemen
zoo
Na 3 jaar heeft de Regeering het recht om
te verhoogen, al naar de prijzen in Europa zijn.

15

HOOGE
verslag 'kreeg.

nu daarvoor

mogelijk

zijn, dat ik daarvan

een schriftelijk

van schriftel ij k een verslag moet geven, zou
van, Hare Britsche Majesteit zouden staan;
Excellentie mij kon bewijzen, dat de zaak
I
I

- -

I

HODGE COMMISSARIS:
Mijne
datgene wat door ZHEd, den Staatsp
beter kan nagaan; alleen voor mijne i

i

oeling is alleen, om op geschqft
te krijgen
t zoo juist is gezegd, opdat ik de cijfers dan
rrnatie, en waarvoor ik U dankbaar zou zijn.

STAATSPRESIDENT:
dat wel toezenden.

Wanneer

we

Excellentie

HOOGE
zeggen?

:~ls dat aI'es wat ZHE

dat

privaat

wil ik U,

vraagt,

I

COMMISSARIS

STAATSPRESIDENT:
Zooals g
ment bezig om te zien of er niet een 0
schappij om de fabriek geheelenal over'
van wege het contract.

I

I

omtrent

de dynamiet

wenscht

te

is de Vol kSI uad en het geheele
Gouvernereenkomst
kali getroffen worden met de Maatnemen, doch we kunnen haar niet forceeren
'

!
I

-

i

HODGE COMMISSARIS:
verlocpen is?

Bedoelt

10
I'

een dadelijke

STAATSPHESIDENT:
Ja, daal
.treut willen
worde!_! eenmaal
al de grondstoll'en
in de Republiek
mogelijk nog vr-el goedkooper worden.
i

overname

voordat

het contract

we zien overeen te komen, en
gevonden, dan kan = de dynamiet

'

HOOGE COMMISSARIS:

Dus nu worden

ze nog gedeeltelijk

ingevoerd?

.: STAATSPRESIDF:\fT:
~~een ;~Ilde . dan de noodzakelijke,
zooals salpeter, zwavel
doch woeden dIP stollen
lel' reeds gevonden, maar de onkosten
zouden
t~ "eel vermeerderen,
wanneer de dyn
et moest vervaardigd
worden alleen nit stoffen
Iller gevonden.
Tot nil toe worden die Il
ingevoerd.
'

ell kieselguhr,

c

HODGE COMMISSAHIS~
Indien
zes maanden
hier dus niet van die stoffen
ingevoerd konden worden, zou hier geen dynamiet m=er gefabriceerd
kunnen
worden?
~TAATSPRESIDENT:
Op het a'
nblik heeft de Maatschappij
nog voor meer
dan :2 Jaar van die stolfen voorhanden
wanneer dan d~e invoel' gestopf
werd, zou
de dynurniet uit onze stoffen gemaakt \u nen worden. al IS het dan duurder.
,.

HOOGE COMMISSAHIS : Ik ben
nkbaar VOOI' de gegeven inlichtingen
en wat
wensch te ~vetell zal Ik ' I door mindel van den Imperialen
Secretaris
kun~~11 ~e ,,:eten kGm~n, dIC nog wel e' kele informaties
zal kunnen krijgen zonder de
conferentie
verder lastig te vallen.
He
ZHEJd. de Staatspresident
nog andere punten
te vermelden!
.'

lok nog verder

STAATSPRESIDENT:

Heeft Uwe] Excellentie

geen andere

meer:

I

HqOG~ COM~nS~AHIS:
De mijn~ zijn zoo afhankelijk
van wat ik reeds
hei). dat Ik liever zou willen, dat de Staatspresident
zijne punten voorbracht.
STAATSPRESIDENT

: Ja. dat is g1ed, want

gezegd

ik heb ook vele grieven.

HOOG~ C.O~~MISSARIS: Ik ben lerg verlangend
die te weten
'I
" t
Jk'.Ul1tel~betreft, ZIe. Ik de noodzakelijkheidj
niet in. om dip nu reeds tt' v~r~~ld~~
t~~~:.;
1
eemge verzekering
heb, omtrent het efrstc punt.
' .
I

iI
i

;t

"

II
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STAATSPRES~DEXT:
Ik stern, toe, om daarover te spreken met mijne medeleden err dan kan Ik morgen dit punt weer voorbrenzen
doch ik kan nu ook mijne
punten opnoemen en dail zou Uwe Excellentie daar ook °oY~r kunnen denken.
HOOGE CO~[\IlSSARIS:

Ja, dat zou goed zijn.

ST A:\}'SPRESIDE~T:
Ten c\~'ste zou ik graag willen, dat Swazieland nu als een
d~el ::::m miJn laud, zal worden. SIr Henry Loch hal~ eerst mondeling voorgesteld om
'~I~ ,tiJd op z~\'en par
te st~~.t!cn, maar daar was Ik up tegen, en is het een open
k v. e~tJe. geblex en omdat. de tijd ons wel zou leeren.
Ten tweede omtrent de schadevergoeding
wegens den inval .. "an Jameson.
Chamberlain heeft gezegd, dat hij op het
milhoen tegen IS, maar dat hij de gemaakt oukosten zon willen versroeden.
Ten derde
urn verschillen,
zooals dcc el' thans tusschen ons bestaan bij aI'bitrag~ te laten beslissen
en dan .kan .~r geen oorlog of twist tusschen ons komen, want de ongelukkige Conventie die WIJ g~maakt hebben kunnen WIJ maar niet op eenerlei wijze verstaan.
~ene kleine koeliewet, ,dIe niets waard was, .kon?en wij evenmin op eenerlei wijze
\ erstaan ; zoo was het ook het geval met de Swazieland Conventie en het IS beter om
zulke geschillen bij arbitrage op te lossen.
HOOGE CO~[MISSARIS:
die u interesseeren ?

Kan ik aannemen,

dat dit de voornaamste

punten

zijn,

STAATSPRESIDENT:
Ja, er I zijn er nog wel enkele o.a. Zambaansland waaromtrent wij een protest hebben ingediend.
"
'
HOOGE COMMISSAHIS : Het is nutteloos, ~m dat te opperen; want Harer Majesteits
Gouvernement heeft daar een bepaald standpunt ingenomen. Heeft u een bepaald punt?
STAATSPRESIDENT:
Niets anders dan dat wij oude traetaten met de kaffers
hadden, die er op aandrongen onder ons te komen, op welke traetaten Hare Majesteit
tegen was.
HOOGE COl\[MI~SARIS: Die kwestie is van dien aard en die schijnt' zooi' vást
beslist te zijn door Hare Majesteit, dat het hetzelfde zou zijn om te zeggen om weer
terug te gaan tot de positie van onder de Conventie van '81, wat ook een afgedane zaak
IS.
Zulke kwesties te opperen doen g~n goed en veroorzaken slechts moeilijkheid.
.
li

ST AATSPRESIDENT : Die kwestie was lang voor Uwe Excellenties
daarover kunnen denken.

tijd, 'maar zou

I

c'

~

HOOGE COMMISSARIS:
en vooral afgedaan.
Vergadering

verdaagt

Ik kan daaromtrent niet denken, want die zaak is eens
ten 10 ure.

tot morgenochtend

'Vrijdag.,

~

J'"u.::c.i 199&.

I

des voornnddags ten 10 ure.
STAATSPRESIDENT:
Ik ben gereed om de copien van de verklaringen in te
dienen, waarover ik gisteren gesproken heb. (Zie bijlagen van Benz.).
Deze worden ingediend.
.
HOOGE CO~BnSSARIS:
Ik zal daarvan nota nemen, en nu zou ik gaarne--willen
UUl
de drie door U gisteren genoemde punten in behandeling
te nemen, namelijk het
punt omtrent de Jameson-inval, wat betreft de schadevergoeding; de kwestie van Swazieland en de suggestie met betrekking tot arbitrage.
.
STAATSPRESIDENT:
Ik wensch nog eerst terug te komen op een punt gisteren
door Uwe Excellentie genoemd, namelijk waar U gezegd hebt, dat indien wij omtrent
het stemrecht
overeengekomen zijn, de nieuwe inkomelinzen niet meer gehoor zultén
vinden bij hare Britsche Majesteit, omdat zi] dan .ee~ stern he.bbell om hun eigen zaken
tt, regelen, en nu wil ik daarop zeggen, dat indien Swazieland een deel van mijne
Hepubliek wordt, en dat wij met betrekking tot de sehadevergoeding overeenkomen, en dat
Ilare Britsche Majesteit zich niet meer met ons inwendig bestuur .~al bemoeien, en dat
toekomstige kwesties" bij arbitrage beslist zullen worden, d.~t. W~ dan e~n goed plan .
knjzen betre'lende het stemrecht; dan zouden kwesties, als bIJV. die van ~rlts~he onder- ,~-'
-lanen die geen burger willen worden, zich zouden beklagen over onwettige handelingen
\ an onze kant, door arbitrage beslist kunnen worden.
.
HOOGE COMMISSARIS: Ik versta U goed, maar bet is een .zaak, die in onderdeelen ook. nauwkeurig moet overwogen worden, om te kunnen beslissen wat z~ kunnen
gedaan worden.
STAATSPRESIDENT: Ja, ik noem alleen de hoofdpunten.
HOOGE COMMISSARIS: Zooals ik de zaak nu versta, schijnt het mij toe een
handels-transactie te worden. De uitlanderskwestie
beschouw ik, als te zijn ontstaan uit
griev~n e~ ongenoegen, die al reeds jaren lang bestaan, e,n die geen teeken geven van
\'ermmdenng, we.Ik bestaan een gevaar voor de Republiek IS, ~n een g~vaar. vo.o~go~e
verstandhouding die er behoort te bestaan tussshen de Repubhek en Harer MaJesteits
Gouvernement en die op de me rieten van de zaak zelve behoort behandeld te .:~o.-den.
J~ heb eene suggestie in dien 'geest' gemaakt en ik zou gaar. ne ,.~ernemen, ~at Zv.nH
...908. '-.'
Edele. daarop heen aan te merken, alvorens verder te ~.
Het IS waar ~at ik aang~Jld
heb. indien die zaken geregeld worden en ik meen uiet alleen de kwestl~ van betstemrecht, maar de uitlanderskwestie,in het algemeen, het er dan van zelf uit 'YQIgt,., ~.~~4-e,
oorzaak van geschil tusechen ons op groote wijze .zou ' v~rmindere1l1,; en het 18 PlIJfIe
begeelie om geheel en al van geschillen ontslagen te iwo_rden.
-' 1..
.'
'('..,
, ST AAT'SPRESIDENT : Ik. wee, dat het on~ogelijk is vop'r; Harer ~aJ~!t~'$. ~QlJ~
vernem,ent om volgens Convel}tle een goede.,\>eWlJsgro~te
omm ~~~!;-9AdJ.8
bestuur te ..tasten, en hoewel Ik er. ~ok: voor.jben.~
~~~U~~. tilt (:lent ,weg:;~ .1!1~~rtl~~,>
U
l O hetrdmlJ
niets belpen, wanneer die kw.aes .;m~t400r' lu~bitrage:,; . . .. ~~
n e wo
'
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HOOGE COMMISSARIS: -Er zijn kwesties, die. n~et bij arbitrage beslist kun~1(.'11
worden, dat zijn k westies van billijkheid en rechtvaardigheid
In zekere ~vetten e~ .of
administratie 'op een goeden basis voortg~t, dat zIJ.n geen kwesties die aan al bitraai
kunnen worden onderworpen. zooals wettelijke kwesties wel kunnen.

:!l:

STAATSPRESIDENT:
niet overeenkomen, wanneer

Maar wat moet dan beslissen, indien wij in zekere punt-r.
dit geen arbiters moeten doen?

HOOGE COMMISSARIS': Ik geloof dat U mij niet goed begrij pt. Wanneer ik
spreek van de uitlanderskwestie
als zijnde een groot_ere. kwes.~Ie da~ die van het stemrecht alleen meent ZHEd. de Staatspresident,
dat indien WIJ daan.Il kunnen raken tot
eene overeenkomst
ik dan met andere voorstellen zal komen binnenlandsene
zaken
betreffende, maal' d'~t is riiet het geval. Ik maak die suggesties omtrent het sternrecht
als een voorstel ván mij, om de zaak van de UItlanders geheel te .:regelen .;.daarom
wenschtte ik zaame uwe zienswijze hieromtrent te' vernemen, opdat WIJ mogelijk daarin
zouden overe;nkomen, doch indien wij dat niet zouden kunnen, dan zou Ik misschien
een hopeloos gevoel krijgen omtrent het resultaat
van de geheele Conferentie, m~al'
indien mij een anderen weg zou kunnen aangewezen worden om op een betere WIJZl'
de uitlander bevolkinn een recht te geven in het bestuur van hun eigen zaken, afge
zien van het stemrecht, dan ben ik in zoo'n geval ook gereed om zoo'n voorstal lIJ
consideratie te nemen; zou echter mijn voorstel omtrent stemrecht aangenomen worden.
dan ben ik er van overtuigd, dat die zaak op zoo'n grondslag staat, dat het bestaaI_1de
kwaad en dat on staat uit het feit, dat eer groot en belangrijk deel A'Bn de--'bevolklIlg
geen directe invloed heeft op ~~ wetgeving en administratie langzamerhand vanzelf Z~11l
verdwijnen.
Ik kan er natuurlijk voor geen oogenbhk aan denken, dat .lndlen dIe UItbreiding gegeven zou worden, dat Harer Majestelts Gouvernement zich dan nog ?;Oll
bemoeien met kwesties die binnenlandsche kwesties in de Zuid-áfrikaansche
Republiek
zijn. daarom dring ik zoozeer aan op een groote mate van stemrecht, want indien dl'
slechts een geringe verandering zou komen, dan zou dat niet aan de nieuwe bevolking e~1l
billijke kans geven, om hare zienswijze gehoord te krijgen, dan zouden ZIJ IIIct
in eene positie zijn om zich genoegzaam te kunnen laten gevoelen en ze zullen
steeds aanhouden' met roepen om hulp
van buiten, en hoezesr ik ook 1:Ull
verklaren,
dat Hare Majesteit
niet zou tusschenbeide
komen, en zelfs indien
Hare Majesteit er nooit weer een woord over zou zeggen, zou er een publieke opuu«
zijn in Zuid-Afrika, Engeland en Staten van het vaste land, in dit land belangstellendl'.
maar op het oogenblik, dat aan die personen een werkelijk belaagrijke positie in d\'11
Staat WOI'dt toegekend, altoos met de goede voorziening dat de oude bevolking niet bil
overstemd worden, dan zullen die personen minder verleiding hebben dm zich op huil'
van buiten te beroepen, en niet alleen Harer Britsche Majésteit's Gouvernement. m:.l:ll
alle billijkgezinde mensehen zouden zeggen, ziJ behooren niet meer naar buiten te ZI·'II
om hulp.
STAATSPRESIDENT:
Wanneer zij een eigen bestuur zouden moeten krijw'"
dan is bet voor niet om er verder over te praten.' Toen Engeland en Amerika \TC' i,'
sloten, is de Engelsche Regeering daarna niet meer tusschenbeide gekomen, en had.l-:
de vreemdelingen
die in de Republiek zijn, niet zoo telkens geschreeuwd om hul p \::',
buiten, dan zouden ze misschien allen reeds het stemrecht gehad hebben, want dat w.r
het principe waarop we zijn begonnen.
HOOGE COMMISSARIS: U moet toegeven, dat die personen
Staat zelf te werken toen zij eerst er aan kwamen.

bezig waren ill d,,:,

STAATSPRESID~NT:
Ik heb 'al lang s.etr~ht om den rassenhaat te doen pLI '
maken voor vrede en hefde en dat zou zoo ZIjn doorgegaan en de inkomelingen zou :'
al lang het stemrecht gehad hebben, wanneer ze niet zoo telkens hadden geroep~n : ;
hul p van buiten. Het IS de inval van Rhodes, die de moeilijkheid veroorzaakt in i, :
met geven tan rechten.

I

.
HOO? E. COMMISSARIS: Het is toch een historisch feit, dat sedert vier of '. :
.1~r .de agtt;atie reeds binnen den Staat IS begonnen om rechten te verkrijgen : ',I
ZIJ .ZlC~ benepen op buitenlandscha
hu)p of op, de bemoeiingen van Rhodes lil
kapitalisten, ~ant tot het einde van 1894 toe hebben zij altIjd de kapitalisten
gescholden j ZIJ vochten voor het stemrecht maar tegen de kapitalisten en bet is 00 I; , i
het proces ~an de samenweerders gebleken, dat die kapitalisten verklaard hadden. !~ "
om het stemrecht te g~~'en. Er ware~ personen die het stemrecht wilden hebben.!«
,
de .samenzweerders .. ZIJD. tusschenbeidá
gekomen en zij. bedierven
de kanr.
het stemrecht te krijgen, terwijl ZIJ eene wettige agitatie In eene samenzweer: J!2.
anderden.
,I

i:

.
ST A~TSPRESIDENT:
De verstandigen. zijn nog zoo, maar niet de samenzv ei'
S
die van buiten gesteund worden, zooals ~e, desbetreff~nde verklaringen
zeggen. [k
reeds gezegd, dat Ik ,met Uwe Excellentie s suggestie niet kan instemmen, m:I;ll' ,\;1
zullen ze In overweging nemen, om te Zien hoe ver we ku.nnen gaan doch wanur
J"
~n de eene kant iets ~eef,
dan moet ik daarvoor ook iets in de plaats krijgen \\.~:.r
~k heb de burge.rs en den Volksraad achter mIJ en het zou mij niets helpen, \;:111."
Ik zou zeggen dit e.,£!dat 'te hebben toegegeven, doch ik heb er niets voo.r in dt.- I' ':1':
gekregen; zullen WIJ In .een punt ov~reenk~men,' dan zal ik -en mijne CommisSi f .. .,"~
UIterste best doen om dia zaak er bIJ de burgers '9n VolksFaad door te krijgen, 'r ti' : ,I.
volgens de wet moet een zaak van be~.stemreeht eerst voor;het publiek gelegd \\,.:'1.11.:
Het overeengekomen punt k~ dadeh~~ voor den Volk~
gelegd worden _';J 'L':
kunnen de leden er zoo spoedik mogelijk met hunne 'oonstituenten
over sprek,oll. IJ
zoo gauw mogelijk afgehandeld te worden.
I

:,'

I, i

wil hier overeenkomen, moet (Il' ,i,_:':
verbindt om' '8.]les in' zij!, verm.~gen ti: 1I, i~l<;l~

HOOGE COMMISSA.RIS: Alles waa~mtrent

grondslag zij~. dat de, President zich openlijk
om het te. krijgen als WIJ,0-v:ereenkomen. Is bet, U!~ llleenl~g, dat U dan bl] dell \!l~ ;;11
raad op die zaak zult aandnngen en deze dan dád.enJk zal'gaan naar het Volk. (JOl j
de terugkomst zoo spoedig doenlijk een finale be8Jj~ng te lleDlen 7
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:-:;'L\AT:3rIH~SIDE~T:
1\

Ja. dat

IIuOGL Cu\nIISSAHIS:
t'l WI.lgeII wor.lcn '
:--:'I':\:\TSi>HE~[DE~T:

Tlli( )(,~l< CU\DIISSAflIS:

Kali
ZCl(J

IS

mijne

meeninn. ' ..

in dringende

gevalleIl

zoo'n

zaak

In

korter'

tijd

kort mogelijk.
IJ zoudt

voorstellen

dat te doen in korten

tijd?

" :--::r:_\.\

'1':--:PI: [~~IY,E:\T: ..1a. waIl.I~('el' de, ~unnni~sie
terugkomt,
zal die evereengeI _Z,J.l k. II li dt Jt,I,ld H'I g,ld~f(1 1:-;., .la.leli] k voorgebracht
worden, en dan zouden de
I·i,lt' \ Il!ksJ':lad~lt·dell tL- z.uncn over die, zaak geraadpleegd
worden. want in zulke bel[i~l'likf' z:ll',t'n .1~')Illell d~ v.eJ'~,('g~nw(JOl'dIgeI':-i (~~Jk,,\'all de gcnatul'aliseE'rctl'), bevolking
el'
,",111,1 r-u d,I~1 zu l d(~ besprekiug
zeel' \yaarsChl,jnll.lk eau paardagendul'enomzoomoae'Ii!\
1\(,lld~'I('htl;..! liP d:lt l~~lnt na(_~t' het \~)Ik te kunnen gaan en zou.Ien ze dan misschien
I :IIW!l I.) d.urcn
tCl'ug Z~.jfl, on Ik geloot wel, dat een plint wanrorntront
wij met elkaar
1"II_'I'll!..:II!lWII.gcel~,lnf)t'lt(' zal opleveren urn zlI_lk een I~tmtf'rdool'te
krijgen. Wanneer nu
:0'
~1~1p],('11 dll,(l]' mIJ gCI1I emdc
zaken, zooals die van Swazielan.l,
omtrent de Jarneson's
'
~I')':l,jf\\t'l'~ordlni!
Ptt omtrent
al'~:ltl'<lge besproken
worden en wij daarin tot een overeen.. dll~t
i-'f.'l':l:lhtl'n. dan zoudeu \\'1.1 U een heel e-ind kunnen tegemoet komen met l.et sternI<'I,'!:t. \'IJlI:tl 'wat het pu nt van arbitrage
betreft; wa!Jt dan zou il\. het publiek
door dat
, :IIIt tf~\'J'cdell k u nneu stellen, omdat ~arer Majestei ts Hegeering zich dan niet meer met
'Ii;tl' l.i nncnlu ndsche zaken zou bemoeien, maal' alle gescbillen aan arbitrage
onderwor,'('11 \\I)t'deTl,
, '! I! (!

I

IJOOGE CO}l\IISSAHI~:
Ik ben verblijd dat le hocren. ofschoon het ons nipt tot
",'Iif'
\ ('I.",t;llldhuudillf!'
brenzt, schijnt het .'.n:ij toe. het een rnogelijk heid aantoont van een
'., r.....
t'llldllll\ldlllg
waaraan Ik l){'~o[l t,~ twijfelen, l,k ben begcerig
om een andere wijze
, III juocc.lurc
tt' \"Cllgt'11. Daar Ik ~TII.llle aanheveling
eerst maakte,
ZO?
ik mijne sug:.." .....
t i«
cel'~t III haar
gellcel
willcri bespreken,
urn te kunnen
zien of er ecnize
''.:I:II>chijllli,jkheid
hrstaat
om tot een
overeenkomst
te zeraken
want
indi~Il
I,t,t
Zl/U
bli,ikOIl, d~lt de Staatspresident
niet zoo v-r wil ~aaJl al~ wat il/zou beschouwen
",!,'Ii,jk gr~lllle~!Za:lI1l .. als eC11 minimum
te zijn, dan ZI~~t het niet nocdig zijn om te be-! i 1<11 (/\'l'I', w.rt \\'1,1 van onzen
ka~:t gel'crrl. zoudeu zIJn te doen, daar er dan geen hoop
;'ilj
ZI.!I\ IJ!ll liet ~I'III:ln~l d(j(Jl' te kl'l.jgl'll. Wanneer lJ eeu plan zou kunnen voorlessen
It"·
.'
l'
00
,
'I I 1111,1:f'Ilfd'gZ:I:lfll :llltl,llL'f,Jle]"1·1
I.l.\. Zilll tllt·Sl· 1I.1II('fl,
(all
ZUlI Ik gereed
zijn om van onzen
.~:It 1t' ZII'rl h»: ver Ik Zilt'.", kan 1L'~Cllll)d koruc I]. (JIn wut hij voorstelt
er door te
:,I'i.i~t'll. 1I1'1:!1' l.iten wij eer-t zi(,l1~ 01' wat hij voorstelt iets is, wat ik, met de beste
','.t"
~,'IJ('II om dell President t(!gC'IIllld te kum,ell. met mijn geweten kan overeenbrengen,
t:- !!('llnegzaam nm het beoogde dl)el te bereiken.
c

I

/,'ut

STAAT~PHESIDEl\T:
Uwe Excellentie
zegt. ik kan tegemoet komen maar
[log niet of gij dat zourit doen ill die punten dool' mij gisteren genoemd. '

HOOG E CO~IMTSSARIS:
Mijne positie omtrent
die punten
is deze:
JIlllit. namelijk Zamhaamdand
heb ik gisteren reeds mijne opinie gezegd.
:--;T:\:\TSPHESIDF:~T:

1k heb toen ook gezegd, dat wij die maar kunnen

U

over een
daar laten.

HUOGE CO~l\IISSARIS:
Dan Swazieland.
Het spijt mij, d.it ZijnHoogEdele
dit
;IIIllt liP dit (\ngenblik heeft geïntroduceerd.
Pas een jaar gelcrlen hebben wij een lange
'li
zwure onrler-hnndelimr
daaromtrent
gehad. waarill wij volgens mijn inzicht een groot
'~d'l hebben torgcgc\'en
ann het Gouvernement
van de Zuid-Afrikaansche
Republiek, en
'[,[;11'
('I" thans
,nog zooveel zaken zijn te regelen, denk ik het thans niet de rechte tijd,
!il' bwstic,
te heropenen,.
temeer daar reeds het laatste ja~ll: weer een I'e~eling is g.e: tIllleII, \\ e hebben gedurIg klachten over de zaken 'n Swazieland onder de Conventie,
IIlaJ:.; over het wegIle~men van het registratiekantoor
en andere zaken, die groot ongerief en
:\'I~tell \'crool'zakrn
aan ()n~e onderdanen aldaar, en de la~tste week heb ik mij. verplicht ge",,'Id, tegen CCIl proclarnntie
te protesteeren.
omtrent
invoer van ontplof bare stoffen,
li" ik VOOI' mijn I\:lrt sterk gevoel inbreuk te maken op de rechten
van de Britsche
"I'lll'f'ssion:lI'Ï:", l':1 daar zijn HOg uurlere kwesties van denzelfden aard. die aan ml] ZIJn
..' IlJ1'geJegd, m.rar HOg niet onderzocht,
denk ik het het beste zou zijn en zou het het
,ratste ding moeten zijn, om de kwestie van Swazieland nu aan te halen.
Wat Jameson's
'1'!laclcvergoeding
betreft, weet ik <lat een d-pëche op het oogenblik naar mij op weg is,
.\ .r.ubi]
mij wordt toegezondeu
eene mededeeling
van de Britsche Zuid-Afrikaan,,'he Maatschappij de bijzonderheden
van den eisch ingaande,
die ingezonden
is,
'!I vcrzoekende
te trachten,
dat wat werkelijk behoort betaald te worden wegens den
:I\ ~d. aan arbitters zal worden gesubmitteerd.
Ik heb een telegram
ontvangen dat die
:1 !/;,t.:he komt.
De positie is deze: Het Britsche Gouvernement
heeft ID prIDclpe gead: [I i tteeI'd.
dat de Maatschappu
moet betalen wat zij rechtmatig
verschuldigd
is wegens
11'11 invul,
maar dat de kwestie van het bedrag nog onder discussie is, en ik hoop dat
Id voorstel
tut de vareffening van zaken zal leiden.
Overgaande
tot de kwestie van
1J'!litrage in het algemeen,
welke zaak mij toeschijnt
ZHEd. den Staatspresident
het
Illi'est te interesseeren.
ben ik het in zoo verre 'geheel
en al m~t. U een~, dat
.u.licn het moaelijk is ik zou wenschen om in de toekomst
even weirug kwesties
te
f'l'~jlreken te hebben ~et het Gouvernement
van de Zuid-Afrikaansche
Republiek,
als
"II het oogenblik met de Regeering
van den Vrijstaat.
Ik gevoel, .dat indien ZHEd. de
~taat~presid('nt
zijn schema of eenig ander dergelijk
voorstel
omtrent
het. sternrecht
:lallnee~t, dat hij een mate van waarborg
zou moeten hebben, dat er ~llet gedurig
\ vrschlien zouden zijn tusschen hem en Engeland, en dat. indien er geschillen ~<?gen
'Jllbtaan,
er een reaehng
zal moeten
worden ontworpen,
om met zulke gesebijlen
fl,' handelen.
ZHEd. de Staatspresident
heeft
eenm.aa~ voorgesteld
om ~en zeker
,Lt ntal
k westies te doen onderwerpen
aan de beslissing van den President
van
ZWItserland,
hetgeen
Harer
Britsche
Majesteit's
Gouvernement
echter weigerde,
up het generaal principe
waar zij niet' van zal afstappen,
dat ZIJ geen vreemde
m~~endheid
of eenige vreemde
Invloed zou willen hebben tusschen haar en de LuidAfnkaanscbe
Republiek,
maar indien een andere methode kan gevonden worden om
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een

onpartijdige
rechtbank
daar te stellen, om kwesties, die misschien in de toekomst
ons zouden mogen ontstaan en zelfs kwesties die er op het oogenbhk bestaan.
duch ill elk ge\'al met het oog op de toekoms.t, 1I1<iIen zulk een p~an ~~n worden
voorgesteld, eli aan mij worden v~orgedragenl"zal
Ik het voor Harer Majesteit s Gouverneutcut
lccuen
cn doen wat Ik persoonlijk
kan doen, om te. helpen bevorderen
een lJe\Tedi el1l'Jc uitslag van die zaak, Zijn HoogEd. de Sta~tspreslden.t
mo~t \',~l'staan.
dat ik Harer Mujesteit's Gouvernement
op ..dat. underwerp
n~et op eenigerlei ~'IJze kan
verbinden, die kwestie is onverwacht
op mIJ afgeko.men, en Ik heb met. VO?rUIt .geziell,
dat die kwestie hier zou besproken worden, maar Ik m?et ~eggen, dat Indl~n die zaak
op een bevredigende
wijze kan L~~\'erkstcIlig-l~ worden, uitsluitende de bernoeiing \:an den
vreern.leling,
bet mij ook SChIjnt,. P~:J. \~·.e~. zou geopen(~. worden
om UIt vele
moeilijkheden
te komen, maar n()f:)~'l)aIlS blijt Ik vast bIJ mijn voorstel, dat we eerst
zouden moeten trachten tot eer> verstandhouding
te komen omtrent een schema dat de
Staatspresident
aanneembaar
beschouwt,
ell indien wij daaromtrent
tot een \'eN\tand,~
houding
kunnen komen,
laten WI,) dan komen tut een punt om te overwegen
wat '\\'1.1
kunnen doen om te zien dat het een tinale regeling van zaken zou geven tusschen de
twee Gou \'cll;erncllten
en dat de toekomende geschillen die zouden ontstaan, zich dan
als van zelf zouden regelen.
tusschen

~p
ml

.Ta

g

STAATsrnr-=SIDENT:
Uwe Execellentie
weet wat ik gezegd
heb omtrent
de toenadering
waai-bij ik Swazieland
heb aangehaald
en waarvan.
ik voorgesteld
heb urn dat een deel van mijn land te doen worden.
Verder
heb ik gesprokeli
van de schadevergoeding
en dan omtrent
arbitrage,
om toekumstige
geschillen
aau
te onderwerpen.
Dit zijn. alle pUIl~.en van moelelijkheid
bij mij, ..Maar indien
U in die drie punten niet nader wilt komen, dan zou Ik, wanneer WIJ In het punt
van stern reel lt zouden
overeenkomen,'
niets hebben.
Die punten
moeten
samen
genomen worden.
\Vat S\\'~zielalld be.t re ft, daar bestaat een Hof. ~u is .er gez~gd d:lt
de proclamatie
tegen. de Conventie IS" en dat deTiritsche
c~nccs31Onans daardoor III
zijne rechten verkort I~, en de IJro~lamatle. noemt 1:ljne coneessl~ als daarvan uitgesloten.
behalve wat de controle np de importotie betreft.
Het Hof IS daar en waarom daar
niet bij geklaagd, en boeveel malen heeft de Hegeering voor dat Hof al geen zaken
verspeeld,
Het Hof is daar om zaken te beslechten
en indien iemand dan een klacht
heeft, kan hij die daal' brengen, en dat maakt het juist moeil ijk voor Hare Majesteit CII
mij, om zaken, die \'001' het Hof kunnen komen, in Harer Britsche Majesteit's ooren tf'
blazen, om haar daarmee lastig te vallen.
Ik begrij p dan ook niet, wat een overeenkomst op dat punt zou verhinderen.
Wát de iulijving van Swazieland betreft, heeft
Sir I lenry Loeit die tijd willen stellen op 7 jaar, waarop ik tegen was, doch ik !tHd
liever dat die tijd een open kwestie bleef om er voor dien tijd over te kunnen spreken.
Wat echter de rechten betreft die men onder de Con ventie van Swazieland heeft verkregen, aan wie ze ook zijn gegeven, behooren te blijven bestaan, zoowel aan blanken
als aan naturellen,
wanneer het een deel van de Republiek zou uitmaken.
HOOGE CO~ll\nSSAnIS:
Ik kan .niet terugkomen
op hetgeen gezegd is omtrent
Swazieland.
om die zaak hier te bespreken, want hoe sterk ik denk omtrent het punt
van liet stern recht, ben ik niet van plan het stemrecht, te kuopen met eenige andere
kwesties, vooral daar ik overtuigd
ben, dat de kwestie van het stemrecht
hesehou wd
kan worden van grooter bel af tg voor U en uw land dan voor m U, en dat ik de tegrrlwoordlae
positie
als een absoluut
gevaar
voor de Zuid-Afrikaansche
Republiek
beschouw,
ST AA TSPRESIDENT : Ik moet die zaak; omkeeren. want de toestand van Swazr.:
land is van dien aa.rd dat het zoowel ~en nadeele van lIare Majestelts onderdanen
is alten nadecle var~ die van de. Jlepu.Llte~, onder anderen wat het stemmen der burgers
betreft, want die moeten buiten Swazieland
komen om te stemmen 'Ier is maal' een
Rechter en er is (leen Hof 'van A ppci, wat wel het geval zou ziin wanneer' het een
deel van mijn land zou uitmaken, want dan zou het Hondgaand H~f er ook zitten eli
illdien zij dcnk~n t~at IJij verkeerd
is in zij~ vonnis, zoude er appel zijn naar het
Hooggerechtshot.
Wanneer
WIJ de rncnschen, die daar wonen, waaronder
vele Britscl-:
onderdanen
zijn, als burgers van den Staat zouden willen tegemoet komen in de dClllJ
mij genoemde zaken, dan zou het een deel van mijn land moeten worden.
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HOOGE COMMISSARIS: Ik stem niet overeen met U aangaands Swazieland want
het is het idee van de Conventie en een recht idee, dat Swazi~land
zou heblJe~ er'"
SOO!t van lukaal Gouvernement
ofschoon het geregeerd
zou worden door de ZuidAfrikaansche
HClmLhek.
Het Gouvernement
zo~. echter niet gecentraliseerd
worden I':
Pretoria,
want let zou een last en moeite zijn voor de inwoners
wanneer ze na.u
Pretoria
moesten gaan om hun zaken recht te maken,
\.\Tij zijn I'e~ds ver genoeg jl
die directie gegaan en ik ben niet genegen om verder te gaan.
.»

STAATSPRESIDENT:
geheele Registratiekantoor
, alles is nog niet orde.

Dut kan
daar zijn,

niet al1es op een dag gebeuren,
nu gaat
opdat daar alles geregtstreerd
kan worden.

IJI:I
(JIII"J

bests

mak:
HODGE COMMISSARIS: Ik ben blij om dat te hooren maar ik kom nu op hi:
punt terug, waar,:oor, ik hier gekomen
ben, namelijk
om' de uitlander
kwestie r
bespreken, en dat Ik met een voorstel gemaakt heb in mijn eigen belang al!een. e\'('::~
mm als In dat van den President, maar In het belang van ons belden en Ik kan !:ll_"
instemmen
in den basis die schijnt ,neergelegd
te worden dat ik die rechtmati:':i'
regeling die zoowel in zijn belang is als, in het mijne zou moeten koopen met iets ~ndeJ>,
Aan den ande ren kant erken Ik ,ten volle dat het een gemeenschappelijk
belang I.~. d:1.
em
er een syst:e
moet gevonden worden om de toek~':Tlsttge 'geschillen onder ?ns uit deri
weg te ruimen.
Zouden de zaken zoo moeten blijven voorigaan, dat ik dit zr[! en l
dat, en er geen andere wijze van uitweg zou zijn dan oorloRt is dat ook een gemeeusch:q
pel"
belang en op zijn eigen ruerieten ben i~ gereed dat in()verweging
te nemen
niet om als het een voor het ander In ruil te geven.:: Ik zou met graag eou
van naturellenhandel
willen drijven in die zaak.
1-
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STAATspnE~TDEXT:

in den toon van Zijne Exellcntio
ook zou
,!'2KPn. dan kan ,Ik zt'frgen dat Ik, lets zou moeten
afgeven, n.I, het stemrecht
dat aan
, ;' ~I
burgers
wettrg tuekO~lt,
zelfs aan mensehen
die misschien
bij den inval van
"!ill',nn
ê;!S
_~'O()V~I'S
rn ml,In ,land gekomen
zijn, men kan alles wel een zwaarte kleur
""'!I.
\\ a~ ~\\'azlel;1nd
betreit. \....aruvan wij in het gelouJ' geleefd hebben die zaak later
_>-"'[1
k westie meer, zal urtrnu kr n, moet ook door mij gekocht worden met de rechten
!'l
de lJLII'gel:-, l, \\"t' Exellr-utie
heen op dien toon gC:-;tJl'oken en daarurn heb ik het
'\ ,~,)daall. d'H'h \'IJI)I' ll11.1 1:-3 die zaak geen koop, doch komt hierop neer. dat de een
!l")
a n.Ie r de handen waselit.
.
Wanneer

ik

nis:

HO()~ E CO,r~rISSA

\\ï.i mo('tl~n die k westies toch afzonderl ijk bespreken, en
~,)P ~!e beh,<ltld(.'lillg van het voorstel door mij gemaakt,
en dit
" fll)'IIj'ekl'n. om te zien uf WIJ d.urrin met kunnen p-cl'akpn tot een rn')~ejiike verstand'il,!ifl!.!, Ik ka n d~l;lI' te~f'n w~eII bezwaren
zien.
U heelt Cl' Ol) aall<r(':II'I~lllr('n dat J'].
I
I.
'J I
1:'
r'
(.
\.
"':1 '-11:"':,:...:C'~tle
~a ~ll;[Kcn. l~, 'icb het geda:,lll m.uir nil schijnt
het mij, alsof CII'Jngedele
~'" d:ltzelt
heeft uitueluk t, die zaak zuu willen op zijde zetten om iets anders te bespreken.
Il",!

.m \\ Il

Ik aalldJ'lngcll.

~T,\:\TSrnF:Srn[\'T:

l k heb Uwe Exellentie
gisteren
en van mortren reeds
dat ,wij met uwe su;.rg('~tie niet kunmn instemmen,
maar wij zullen zi~n, of wij
'111",,'III,)r: juct
tilt CPll tocnadelïrl?l
zu llr-n kunnen komen.
Ik heb toen ook rJ"('zc(rr! het
ï \')1"
van alh~lllgt,
daar ,lJ lJc~I'i.ipt, dat ik met mijne burgei's en land te-'doe~l 'heb,
t, li' ti' n.ulercn
wanneer
ik ten naaste weet van de andere viel' door mij uJlgenoernde
'. t'-r!.. (i!11 da.udo.u: stijf P'C'Il(!I'g te hebben, dat ik weet, eeuigszins
te zullen slagen,
1:')11 Ik III het stemrer
ht lJ vel' kan tegemuet
komen, en daarurn \HIU ik van uw kant
,',.l: 'r I, IIIiove r L in die viel' punten
k unt gaan, maar nu slaat LT mij met die punten
,I u.t lipt veld,
_"!":..:,l._

HOOGE CO,nfISS:\nTS:
:

dilii!'

-:

T

LI gp()llpcrde
punt

!,urlter}

L np het

'1.l11

Ik wensch

U niet uit het veld te slaan; ik heb al over
r~ed::i veel meer te kennen gegeven, wat mijne bedoeling

vau stemrecht.

ST.\ ATSl'H ESlrr=\'T:

kunt

yt

U heeft toch gezegrl, dat U aan de zaak van Swazieland
en dat de geldelijke
zaken up zee zijn.

vatten,

J InOG E

co \nrrss.\

Van ml l]';:rcn heb ik de discussies op een hoopvolle toou
I~l\
1:lld,
ru.uu: ik k.ui niet zeggen, dat ik mij op het oosrenblik
even honpvol gc voel ;
dat Zf! I·:d. dr Sta;lbpl'e:-;idt~lIt
mij zal tegenwet
komen in het punt dat ik
"'!II"I\\'
\"I)I)!'
hem van liet gl'o'lbte
belang te z iju, n.l. om erustiz de zaak aan te
i; id'fl
die ik eerst heb \'l)(lrt!psteld.
Ik bell hic]' g-ekollleH in een tijd van crisis, om
11,'rt
«rn een grol)tc en eru-tiue
ramp te vermijden, die tenge\'ulge
zou hebhen eeu
~ "!I
hreu k tusscl.en
de twee n(',~I'(')'illgl'n,
en ik vor.ler dat het voorstel. dat ik gemaakt
'!I, ill dierl Ff'C;..;t zal besp]'()ken worden 011 zijn eigen ruerieten.
Wanneer een over, '\!Ifll-;t (jp dat punt niet mogelijk is, dan zou al het overige maar vcrmorsen van tijd
l n.Iieu hot Tll!lgl'li.jk is, dun wil ik alles doen wat ill mijn vermogen
is, om de
,j.'lf· mor-ir-l ijk hc.lc},
uit den weg te ruimen.
En ik i~al bezig zijn in dat werk terwijl
'il
11'111~I':d('le de Stuntspresident
bezig is om de toesteuimiug
te krijgen van zijne
'~Pl'_';;
OJIl tren t de punten
waari Il wij zouden overeen komen; (i ndien wij overeen komen)
\\'l'rl~l'h nu wel te \T:lge!l, of het niet goed zou zijn te verdagen
en (Jf wanneer wij
'f' lli.i pI kaar komen, de Staatspresident
gereed zal zijn om het punt betrellende het
Ilf'rellt in te gaan en te beantwoorden.

.

nIS:

: 'iiIli.

I

I.

ST A:\ TSPI1 F,SI n E:\'T: Misschien
wel, maar misschien
ook niet, ik zal el' over
. l.rn ell Zijne Excel lcutie te :2 uren zeggen, daar U geen ander
punt wilt ingaan dan
.' \ :tIl het stemrecht,
zal het niet mijn schuld zijn wanneer
wij 'liet tot eeue over,k, nnst geraken.
II()()GE
CO,nTISSAl1IS:
Ik vraag niet een aanname van mijn vo(~rstel 'door U,
." -lcchts, dat .e een opinie zou.lt- willen g('vcn, van wat Uw gevoelen IS omtrent dat
. tl'l. om dan (lP dat punt' door 'te gaán, totdat wij op een of andere ,,,~j,ze over,1!·:I:ll1CIl. w.mt indien
wij daarin niet slagen, dan zal het van geen nut ZIJn op de
I'i llllnten in te gaan.
I~

Vergadering

verdaagd.

Des namtddags] ten 3 ure.
~T AA TSrnESIDEK'T:
Dit memo

wordt

Ik heb een memo

voorgelezen

\IE)[OnA:\D{T~[

en vertaald,

opgetrokken
luidende

VAN ZLTNIIOOGEDELE

omtrent

het stemrecht.

aldus:

DEN STAATSPRESIDENT.

deze Conferentie
beoogd, vooral daarin bestaat, om
,1.1 tide p-ronclen
V,1n oneenurhci-l
nit den weg te ruimen, en voort~ om vOOrZlenIn~ te
\' 11 \UIlI'
de vriendschappelijke
rt'geling van de wijze van be- lerhting van tllekomst,Ige
11111\'11.
door middel van arbit rage, zoo mor-ten de volgende voorstellen, met betrek kinz
"ll'IIII'P(~ht.
beschouwd worden ais voorwaardelijk
en afhankelijk
van de bevredigende
_ ji,',:":
del' el'l':-;tgenlt'lde
punten, en aan bet verzoek, dat mijn verzoek .001 i,nlijvin~ van
'I' land
I)ij de Z uiel-A Irikaunsche
Hepu bliek dool' den Hoogen Commissaris aan harer
,'''tt'lfs
Regel'ring
zal worden voorgelegd.
()ll,lerwol'pell
aan het voorgaande
neem ik aan, om aan den Volksraad
en het Volk
" 1I,It I' verzuim
ter goedkeuring
te onderwerpen
de volgende voorstellen
omtrent
het
':III'I)I.'l1t:
.
I );[;11' het

,

doel,

door

mij

hij

:I

I!

L Ieder

persoon, die zich metterwoon
binnen de ZuirJ-Afrikaansche
Republiek vestigt,
hi nneu veertien da geil na aan komst op Veld kornetsboeken
laten regist reeren.
.' ;f~t'll'
b-staande wet: zal zich ria vol.loeni lig uan de voorwaardeu
onder « A» vermeld,
il:~ \'Ill'li)up
"an' twee jaren kunnen
laten naturaliseeren,
en zal vijf jaar na naturalisatle.
IJII vuldoening
aan de voorwaarden onder «B» vermeld, het volle stemrecht verkrijgen.
I,ll lll'!l

! .

~~~~~~---~--------------r-J
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1. Zes maanden kennisgeving van aa!lvrage om naturalisatie ;
2. Twee jaren voortdurende registratie ;
.
.•
..
3. Verblijf in de Zuid-A_frikaansche Republiek gedurende dien tijd :
4. Geen onteerend vonms ; .
5. Bewijs van onderdanigheid
aan wetten; geene daad tegen Hegeering ot onafhall ~t'lijkheid.
f
1 d
t
. ,,'
I 1.
6. Bewijs van.. vol Staatsburgerschap
en stemrecht 0 ree lt, aar oe In vorig an: .:
7. Bezit van, onbelast vast eigendom, tel' waarde van £1!JO ongeveer. of huurhui ....
tegen buur van £jO per jaar, of jaarlijksche inkomste~ va.n minstens £200.
Niets zal echter de Regeering verhinderen, naturalisatie te verleenen aan personen,
die niet aan deze voorwaarde voldaan hebbe.n.
..
.
8. Aflegging van eed in vorm van Oranje Vrijstaat.
B.
1. Registratie vo?.r~durend vijf j~ren .!la naturalisatie ;
2. Gedurig verblijt gedurende dien tijd ;
~. Geen onteerend vonnis;
4. Bewijs van onderdanigheid aan wetten, enz.
f). Bewijs, dat applicant nog in bezit is van voorwaarden
)

«A» (7).

~. Voorts zal het volle stemrecht ook op de volgende wijze ;ver~r~gen. WOI'U(>Il.:
..
a. Dierenen. die vóór inwerkingtreding van ~et No. ~, 18~~ ZIch In de ZUId-Afrikaansche Republiek metterwoon hebben g~vesbgd, en ZIch binnen zes maanden, na
in werkingtreding
dezer Wet, laten naturalisoeren. .. ra veldoening aan de voorwaarden
onder 1a vermeld, zullen het volle stemrecht verkrijgen, twee jaren na zoodanige na~uralisatie op bewijs van voldoening aan de voorwaarden vermeld onder 1b (met veranderina
van viif in' twee jaren).
.
Zij die niet binnr n zes maanden zich laten naturaliseeren, 'Vallen onder' artikel 1.
b. Diegenen, die meer dan twee jaren in de Zuid-Afrikaansche
Republiek metterwoon gevestigd
zijn, kunnen
zich na voldoening aan v?nr~V'aar:<Ienoncfe~ 1a vermeld.
dadelijk laten naturalisoeren
PI1 zullen
vijf jaren naturalisatie
bIJ voldoening aan V(JU:waarden onder ib vermeld, het volle stemrecht verkrijgen.
c. Diegenen, die reeds genat uraliseerd Zijl), zullen
vijf jaren na naturnlisatie,
bi,i
voldoening aan voorwaarden
onder 'lIJ het volle kiesrecht verkrijgen.
i

Il

.

•

1

rBIJLAGE.]

;

Alle blanke personen, die
;
~
.
oenen eed of eene plechtige belofte van trouw aan dezen Staat zullen hebben afgelege:.
dool' welken eed of welke belofte de te naturaliseeren persoon zal beschouwd en gPT1omen worden afstand te doen en af te zien van alle burgerrechten] genoten in, en bIH'P-('1
~
plichten en onderdanigheid verschuldigd aan eenigen anderen V(>rst of Staat en wel k,'
belofte zal Iuiden als volgt:
.
!
Ik zweer of ik verklaar plechtig, dat het afleggen van eenen eed naar miju.:
geloofsovertuiging niet geoorloofd is en beloof plechtig in alle oprechtheid en in termen
van de Constitutie, waarmede ik verklaar, dat ik bekend ben, dat ~:kdezen Staat getroll \\
zal zijn, zijne onaf'bankelijkhoid
zal eerbiedigen en ondersteunen, ~ij aan de Constituti..
de wetten en de wettige autoriteiten des lands zal onderwerpen. en mij in alle opzichte'
zal gedragen zooals het eenen getrou wen burger van dezen Staat lbetaamt, zoo wan I'll] I.
helpe mij God Almachtig (of dat beloof ik plechtig).
i

(

.

~

HOOGE COMMISSARIS: Dit is, een document, dat nauwkeurig
moet '-;Ol'dci
overdacht,
Het plan, dat het bevat verschilt echter geheel .en al- van het voorstel. d~!;
ik gemaakt heb, in zoover dat het niet voorziet inde d~e~ijk«! of ze fs spoedige verkrijg: u.:
van het sternrecht door personen, die reeds langen tijd In de Republiek waren, en h,
geen voorzIem~g maakt voor de vermeerdermg. van het aantal verjtegenwoordigers.
HI'l
Iaatste meen Ik IS geen zaak van groot gewicht onder het voo~gestelde plan, daal' ! k
denk dat het aantal personen, dat door dit plan zo~. inkomen, gering zal zijn. Ik za:
gaarlle het voorstel met ml] meeneme~~ om het .oP Ill;IJI?-gemak t~ kunnen nagaan, maal
~k kan met voorzien dat er ka!1S zal z.IJn vo?r die. r~ehn~. waar
ik had gehoopt. ,erl
Ik zou. ZHEd; den Staatspresld.ent uitnoodigen, indien bIJ een zorgvuldig nag.aan .m',l!
eerste mpressie wordt bewaarheid, om In !>ve~wegmg te nemen, of er geen ander midd-:
IS, a~g~ZIen van het .stemrecht,
om aan die districten, waar de vr~emde inwoners voo.' ~
namelijk wo~~n, eemge macht te s.even, hun eigen ~aken te regelen, omdatik voorzu
dat In. het tijdperk, dat zal voorbijgaan v00r?at het, stel!1r~cht-yoprstel ~~nig merkha;/l:,
verschil -zal maken oP. de wijze van wetgeving en administratie, de strijd tusSC}JCIl",
oude en nieuwe bevolkm~ waarschijnlijk erger zal worden, en ik m~ niet verantwoorde I li:
kan houden yo~r het aanoevelen dezer oplossing, Ik denk het recht IS om maar dadeli I,
te z~ggen, dát Ik met een oogopslag zie, dat daar dit schema niet' van dien aard is, a
wat Ik heb .voorgestsld, dit niet zoo maar kan afgehandeld worden zonder verdere enll-'
sideratie.
,j_

r

q,P

,

'

i
1

:

I .:

I

STAATSPRESIDENT:
•

Voor hoelang wenscht

U consideratie?

HOOG-E---COMMISS~RIS.: Tot morgen ochtend.
werk morgen kunnen voleIndigen.
. ,

I

f

Waarschilinlijk

zullen \H' ow

I

STAATSPRESIDENT:.
Het. spijt mij, dat U heeft opgenoemd het punt van
bestuur. want aan zoo'n voorstel kunnen we. nooit vatten~
!
.

'.

HOOGE CO~MISSARIS:
STAATSPRESIDENT:
terwijl ik zelt het bestieren

het niet.

1.

In geen vorm hoegenaamd 7

ze]t-

I

f

Dat zou gelijk staan met een andJ:. bestier in het lant
kan, en als dat geen afgeven van. mij~ land is, dan weet I
. . ..
i.

. , ~OQGE CO~SS4RIS
:~_!Ie~ haagt af. van de mate en de~ 'omvang van macht
die aan ,de onderge~hikte'- authontelten wordt overge<lra&ep.
l·

,

"

ST .~ATSPRESIDENT:
Ik weet. dat het daarvan zal afhangen, want Uwe Excellentie
ZIJ de volle macht moeten krijgen.
Het zou voor niet zijn om er verder over
" ~I)l't~ken. om hun een eigen bestuur te geven.

"II.

.l.rt

,.
HOOGE COMMISSA~IS:
Ik ben bang, dat U misleid wordt door het woord
/,,; II)l)~tllur. In de .Conventie van ~88t beteekent zelfbestuur zooveel als regeering over
',1111, ('Igert
zaken; l~ had meer In het qog zulk een macht als geschetst' wordt in de
I' i wl' he ."(,~n oen
Minister van Kolomen 'm Februari 1800 waarin hij spreekt omtrent
,I.· .lllt.Dreldmg van een soort van municipaliteit in die streken, die bet beheer van de
;~llllta~re zaken heeft, van. de publieke rust, en het recht om voor lokale· doeleinden
"-'lastHlg te heffen, maar niet om wetten te maken om algemeene belasting te hefTen..
,
ST AATS~.RESIDEN~ : De Stadsraad heeft .~lreeds het recht om belasting op te
",:..:~elt.maar WIJ moeten die goedkeuren. opdat ZIJ de armen niet te veel drukken.
HOOGE COMMISSARIS: Er moge wel eenige controle zijn over de macht om
,I IL' belasting
te hellen, maar de municipaliteit die nu bestaat moet voor de helft uit
! 'I 1I'~ers bestaan, terwijl de overgroote meerderheid geen burgers zijn.
ST AATSPRESIDENT:
_:)·IIPelen al geen burgers.
it'l'

De eene helft genaturaliseerde

HOqGE qOMMISSARIS:
bevolking mt.

burgers

En toch maken de niet-burgers
.

en. de andere helft
"

de groote meerderheid

STAATSPRESIDENT:
Omdat eene groote meerderheid instroomt, wil U nu al
!1.IJben dat ik al moei beginnen ommijne rechten weg te. g~ven, d.a~. gaat mijn land
: IIIIIWI'S
verloren, en U moet met mlJ,toestemmen dat onbillijk zou ZIJn. Als Ik eene
I I i kc
plaats heb met veel water en veel grond, en ik zeg, kom help mij mijne plaats
!J"\\'t.'rken, en je behoeft mij maar weinig .te geveu van wat jc daarop wint, zou het dan
l.illijk zijn. 'wanneer die rijk geworden personen dan zouden zeggen, nu willen wij het
:runsport van den grond ook hebben. Ze hebben al meer rijkdom dan de anderen, want
,I rij kdom zit in de goudvelden van het land; in plaats van dank baar te zijn nu de
:,I:tab hen rijk maakt, en ze niet veelvan de opbrengst behoeven af te geven, worden
/,' ondankbaar, en wenschen ook het transport, omdat ze in zoo groote getale op de
iluats zijn komen wonen.
I

t~

HOOGE COMMISSARIS: U behandelt het land alsof het eene plaats was, en dat
mensehen die daarin komen wonen er slechts als huurders inkomen, en niet zooals
een Staat het geval is. om een gedeelte van den Staat zelf uit te maken.

i"

.r:

STAATSPRESIDENT:
De vreemdelingen komen naar mij toe om rijk te worden,
nu gaan ze nog met mij twisten om het transport van de plaats. Zooals de zaken
'Ill slaan, zijn el' al vreemdelingen naar mij toegekomen, klagende dat de municipaliteit
1
veel lasten oplegt, maar het is voor niet om er verder over te spreken, want Zijne
lxccllentie
wil eerst mijn voorstel in overweging nemen. Het is echter voor niet om
"\1'1'
een zelfbestuur te spreken, want het Volk zal er geheel en al op tegen zijn.
!I

t'

HOOGE COMMISSARIS: Heeft niet de Industrieeie Commissie eene aanbeveling
:,:daan, waarbij aan een zeker lichaam, waarin de m ijnbevol king vertegenwoordigd zoude
/ijn, beperkte controle zou worden gep;even?\ .-'
ST AATSPRESIDENT: Niet anders dan over gouddiefstalleu, de Pas- en de Drank.\-t, doch de Volksraad heeft daarop niet willen ingaan, ~11: heeft die zaken op een andere
uianier geregeld, door het doen aanstellen van meer politie als anderszins, en de dief<tallen zijn van toen aan beginnen on te houden, en werden er bijna geen klachten
III 0('1' gehoord.
HOOGE COMMISSARIS: Dit plan
1\, .ophandel en de Kamer van Mijnwezen.

werd sterk ondersteund

,

i lC't)tt

En dat werd verworpen

door de Kamer van

,II)

.I

door den Volksraad.

ST AATSPRESIDEN'f: Niet geheel e!l al verworp~.n, doch veranderd, want de Raad
personen doen aanstellen om naar die zaken te kijken .
.J

HOOGE COMMISSARIS: Het was geen vertegenwoordigend
'II erd, om naar gouddiefstallen
te zien.

lichaam dataangesteld

ZIJNEDELE S. W. BURGER: Neen, alleen
uitoefening van toezicht op zekere wetten. ~
HOOGE COMMISSARIS:
ZIJNEDELE

Werden

S. W. BURGER:

HOOGE COYMISSARIS:

een adviseerend lichaam, belast met
7
de leden van: dat lichaam gekozen

Het waren personen, het is geen lichaam.

Ik zou wenschen

te verdagen tot morgen en dan zaltk

«en memo insturen.
Vergadering

,

, I

ZIJNEDELE S. W. BURGER: De adviseerende raad, door ons voorgesteld, zou
i,t::-itaan uit vier ambtenaren van de Regeering zelf en de Voorzitters van de Kamer van
\1 ijnwezen, van Koophandel en van Associatie van Mijnen.
HOOGE COMMISSARIS:

!
I

verdaagd tot morgen 10 v.m.

.J
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:3 J"UD ,

l.e9~.

des morgens ten 11 ure.
STAATSPRESIDENT:
Ik wensch Uwe Excellentie te zeggen, dat er in het door
mij voorgelegde schema een punt is. achtergebleven.'. nl. het punt omtrent de vermeerdering der kiesafdeelingen, waarvan Ik hoop, dat mijn Volk en ~olksraad zich mee zal
kunnen vereenigen.
HOOGE COMMISSARIS: Dat is een heel belangrijk punt. Toen uw voorstel gisteren
werd ingeleverd, heb ik dat beschouwd als een volIedi~ voorstel, en heb ik. mijn m~morandum ap dien basis behandeld. Het beste zal nu ZIJn, dat de Staatspresident ml] .m~
zou mededeelen, indien hij daartoe gereed is, welk voorstel omtrent de vermeerdering
der kiesafdeelingsn hij in zijn gedachte heeft.
STAATSPRESIDENT:

Door meerdere

kiesafdeelingen te maken: hij_v.lohannesburg

liet in het district Heidelberg; de goudvelden zijn over dat geheele district verspreid
etf is dit dus in tweeën verdeeld" en nu dacht ik, om vier afdeelingen daar te stellen,
en wanneer de Volksraad het aantal kiesafdeelingen
ledental vermeerderd worden.

niet wil vermeerderen,

dan kan het

HOOGE COMMISSARIS: Voor mij is de kwestie van het getal kiesafdeelingen een
oe voornaamste punten, en ik had voor mij gisteren een geheel en al volledig
voorstel opgetrokken in alle bijzonderheden, en indien uwe suggestie als een gedeelte
moet ibeschouwd worden van het voorstel door U gemaakt, dan zou dat gedeelte op
dezelfde duidelijke klare en volJedige wijze moeten voorgesteld worden als het voorstel
van gisteren, maar ik verkeer in deze moeilijkheid, dat ik- niet in haast de discussie
zou willen afbreken, indien er eenige hoop bestaat om tot een verstandhouding te geraken. Ik heb groot bezwaar tegen het voorstel, dat gisteren voor mij werd geplaatst,
en het zou nu beter zijn, om mijn memo op dat voorstel in te leveren en wanneer U
dat gE.4100rdhebt en U zoudt begeeren om een ander voorstel in te leveren, ook inhoudende wat. U thans gezegd beeft, als zijnde gisteren uitgelaten, of een geheel ander
voorstel,
zal ik gereed zijn, ook dat te ontvangen.
,

van

al

STAATSPRESIDENT:
Ik kan geen ander voorstel maken, wanneer, het door mij
vergeten punt er zal zijn bijgevoegd, want U kunt wel begrijpen, dat wanneer het bij
U een! gewichtige zaak is, ze bij mij nog veel zwaarder weegt. Indien ik nog verder
moet gaan, dan geef ik. mijr;t.land weg. Ik spreek echter niet van kleine puntjes, waaromtreI~t Uwe ExcellentIe ml] een wenk als vriend zou wensehen te geven.
~OOGE COMMISSARIS: Ik ben niet op kleine puntjes ingegaan, omdat ik gevoel
dat er groote punten van verschil liggen tusschen uwen mijn voorstel, zoodat het thans
tijdverlies zou zijn, om de kleine puntjes in te gaan, maar een van de groote punten,
waarop ik stond, was de uitlating van vermeerdering
van' de kiesafdeeIingen (constituencies): ik denk het beste zal zijn, dat ik nu inlever wat ik opgesteld heb betreffende
het gisteren door mij gehoorde voorstel, om na het gezien en overwogen te hebben, na
te gaan óf U lets daarop hebt te zeggen.
J

~emorandum

ingediend, voorgelezen en vertaald.

MEMORANDUM

VERTALI!\G.]

MEMORANDUM

FROM
HIS EXCELLENCY
I

THE HIGH COMMISSIONER.

,

VAN

I
ZIJNE EXC,ELLENTIE

DEN HOOG EN COlfMISSARIS.

3rd June, 1899.

I

3 Juni 1899.

I have considered the Memorandum
submitted by His Honour the President
yesterday, and desire to record the following
observations upon it.
The schema proposed is a considerable
advance upon the existing provisions as to
frlfnchi~e, which, I assume, it is intended
wholly ~o supersede.

.. Ik he? het memoran~um gisteren do~I'
ZljuHoogEdele den President voorgelegd, Hl
overwegmg' genomen en wensch de volgende beschouwingen daaromtrent te maken.
" Het voorl{estelde plan is een aanmerkelijks vooruitgang op de~~~taande voorz.l,enwgen ,met. betrtikking· 0 et stemrecht,
die, naar Ik aanneem, doo hetzelve geheel
I
zullen worden vervangen .
The points of importance are:
De punten van belang zijn';
1. that, the period required for obtain1. dat het tijdperk vereisebt voor het
ing the i full franchise is reduced from 14
verkrij~en
"v~ vol stemrecht van 14 jar~n
years to 7, and is, I presume, independent
tot
7
jaren
IS terullge!>racht,
en, naar Ik
of all conditlons other than those specified
vermoed, onafhankelijk
is van alte voorin the draft itself;
waarden,
'
anderen
dan
die
In her concept
!
zelf ~especificeerd;
:
2. that special regard is paid to tbe
2. dat biJzondere acht is gt.~Jagen 0 l'
persons :who, having been resident in the ,
personon,
die in de- Zuid-Afrikaansche
South ~frican Republic! before 1890, were
deprived! by the legislation of that year of Republiek gewoond hebbende vóór 1890, door
de wetgeving van dat jaar beroofd. werden
the prospect of obtainmg the full franchise
van bet vooruitzicht op het verkrijgen \'3:11
after 5 iYears according to. the terms of vol stemr'echt na vijf jaren, overeenkomstig
the .law l0f 1882" which :Wa3 in force when
de termen van" de wet wan 1882, die van
they entered the' Republic.
,
kracht was, toon zij- binnen de Republiek
..L-

3. t~at the present. :objectionable
of oath

lS-

form
altered and the path of the Orange

Free State substituted,
These are importartt
better, and 1 think the
be ealcuflted to ,l~

j

,

.w,
sfW

,

I

,

changes for the
if'passed, wq'!ld
ualIy to the m-

kwamen;

-. '

.~

.

3. dat de thans bestaande bezwarende
vorm {'an eed is -vérat.tderd en de eed van de cl

Oranje- Vr;istaat daánoor in de plaats gesk' Id.

. Dit z\in.' be~,.' "ijke veranderingen

ten

geede en ik denk, dat de wet indien aangenomen,

berekend

I4)U *ijn op bet .trapsge-

~--------------------------troductiou of a certain number of the Uitlander population
to the ranks of citizen<hip.
l feel. however, that it falls far short
«f that kinrl of solution which I have suggested, an.I which alone appears
to me
.ideq uate to the needs of the case, I feel, a
great res ponsibilitv in this matter,
I wish
lo be moderate,
but I cannot recommend to
other people a plan which I feel certain will
not succeed. T_; nder this plan no man who is
not alrca.lv
naturalisarl,
even lw has been
! Il the
«ountrv
't;~ UI' '14 years, will get a
vote lUI' the First Volksraad in less than
r : vears
frnrn Uil' passing of' t he new law.
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wijze komen' tot inlijving
van een zeker
gedeelte
der uitlandersbevolking
tot de
rangen van het burgerschap.
Ik gevoel echter, dat het verre ten
achter staat ~~j dat soort van oplossing derkwestie als Ik }Ja~ aanbevolen, en dat mij
voorkomt,
alleen Hl de behoefte der zaak
te kunnen voorzien.
Ik gevoel groote verantwoordelij kheid in deze zaak. Ik wensch
gematigd
te zijn, maul' ik kan aan andere
personen niet een plan 'aanbevelen
dat ik
zeker gevoel, dat niet zal slagen. O~der dit
plan zal niemand, die reeds genaturaliseerrl
~S, zelfs .indien hij ,13 of '14 Jaar in het land
IS, eene stem Vaal' den Eersten Volksraad
krijgen, in minder dan 21/2 jaar, te l'ekenen
van de vaststelling
van de nieuwe wet.
There will be Il') considerable number of
Er zal geen aanmerkelijk
groot aantal
l,euple obtaining that vote in less than five
}J~l'sonen zijn:. die stemrecht
verkrijgen
in
YeaJ'S, that
is if they come inand naturalise.
minder dan v.IJf Jaar, dat wil zeggen als zij
HIl t I fear the majori tv (Jf them wi Il, not inkomen en ZICh laten naturaliseeren.
Maar
«omo in!..; 'iccause the s~·herTlf~retai ns that
ik vrees, dat de meerderheid
hunner niet
untortunat.
provision,
first intreduced
in
wil inkomen, omdat het plan die ongelukI,H00. by w IJ i,elt,. owi ng to the two stages kige voorziening inhoudt, die eerst fn 1890
i.rst, uuturalisation
with a partial franóhise,
werd ingevoerd
en waardoor ten gevolge
,ITld then,
alter five years, full franchisc
van de twee stadiën - eerst naturalisatie
;t man
lias to abandon bis old citizenship bemet gedeeltelijk
stemrecht
en dan, na. vij!
tore he b.xornes
a full Iledced citizen of jaren, vol stemrecht - iemand zijn vroeger
Iii" IJe\\' countrv,
~ly plall"avoided
this.
hurgersehap
moet opgeven voor hij geheel
.\Iy dOl~tl'ine is that. h()\re~t.~r long a period
en al een vol. burger
van zijn nieuwe
,li
residence
you fix before a man beland
wordt.
Mijn
plan
vermeed
dit.
(ïJl11eS
cl
citizen
of your
State,
you
Mijne stelling is, dat hoelang men den tijd
should
admit him. once 1'01' all. to full
van inwoning
ook make,
vóór dat een
rights
on tak inz th-e oath of allegiance.
persoon een burger van eenen Staat wordt,
.-\n,i this is especially
important
in the
men hem. bij -het afleggen van den eed
SOl tit
,\ fricun }{('THlblic, because owinz to
van getrouwheid
eens voor al, tot volle
t h« facility and frequencv
with which J7tws rechten
behoort
toe te laten.
En dit is
-I'ven
iundnmenta!
law!:-i-are altered. the
bijzonderlijk
"an belang In de Zuid-Afrifllar~ who takes the oath awl thereby loses
kaansche
Republiek,
omdat, ten gevolge
111<;; jdd country,
will never feeJ quite sure
van de gemakkelijkheid
en veelvuldigheid
t l.a t something
may not happen
in the
waarmede wetten-s-zelfs fundamenteete
wetinterval.
when he is only half a citizen. to ten-worden
veranderd,
de persoon die den
f'f't·Yprtt
his becoming a whole one.
eed aflegt en daardoor zijn oude land verliest, nimmer geheel verzekerd zal zijp~ dat
niet het een of ander gebeuren
zal, hem
belettende een vol burger
te worden, gedurende den tijd, dat hij slechts ten halve
een burger is.
The vote for the Fitst Volksraad is the
De stem voor den' Eersten Volksraad
t '~sential
point.
A ccording to the present
is het voornaamste
punt.
Overeenkomstig
«oustitution
of the Transvaal,
the First
de thans bestaande Grondwet van de Transvaal, maken de Eerste Volksraad 'en de
Volksraad and the President
reallyare
the
~tate.
But under this scheme it will be a President,
in werkelijkheid
den Staat uit.
«onsiderable
time before any number
of Maar onder
dit plan
zal er een aanuitlanders
worth mentioning
can vote for
merkelij k lange
tijd moeten
verloopen
voor eenig noemenswaardig
aantal
uitt!tt) First Volksraad, and even then they will
landers voor den Eersten
Volksraad
kan
«nly command une or twu seats. My point was
stemmen
en zelfs dan zullen zij slechts
to give them at once a few representatives,
over een of twee zetels
te beschikken
Thf'y might be a minority, even a small
hebben. Mijn punt w.as hun dadelijk een paar
minority. I have said over and over again I do
te .geven.
Zij mogen
uot want to swamp the old burghers.
But as vertegenwoordigers'
eene minderheid
zijn, zelfs eene kleine
I, Ing as the representatrves
of the new corners
minderheid.
Herhaaldelijk
beb ik gezegd,
(f'()
entirely
excluded
from the supreme
dat ik niet wenscb, dat de oude burgers
It'gi~lative council, they will, as a body,
overstemd
worden.
Maar zoo lang als de
I'emain an inferior caste. The co-operation
vertegenwoordigers
van de nieuwe inkome,11,111
qr"ArilJal blending of the two sections
lingen geheel zijn uitgesloten van den hoogIJj the population
will not take rIace. The
sten Wetgevenden
Raad, zullen zij, als een
dil separation
and hostility wil continue,
I ser no prospect here of that concord to lichaam, eene mindere klasse van mensehen
en
whieh I had looked both to bring about a blij ven ~~tma.ken. . De. samenwerking
trapsgewijze lneeDS"me~tmg van. de twee
Iflore progressive.
system of government,
secties van de bevolking
zal DIet plaats
uid to remove
of friction between
vinden.
De
oude
'a:rscheidin~
en vijanderht~ Government
of the South African Relijkheid .zullen vo<>!tdaren.
Ik zie b!er ge~D
fill hlic and
Great Britain.
vooruitzicht
op die overeenstemming
die
ik te gemoet zag, zoowel om een meer
vooruitgaand
systeem van bestuur ~~~eg,
te brengen,. als om reden van. ~11J ~g
tusschen het Gouvernement'
der Zuid-Afrikaansche -Bepubliek en Groot-Brittanje
weg
te nemen.
.
"
Om deze rsdenea betreur
ik .hat te
For these reasons I regret to say the,
'('heme seems terme so inadequate
that I zeggen, dat' bet' pla~ ~ij zo? onvoldhe~e
voorkomt, dat het~m\J _~b\lnt,dat~de~d
t_,hink it would, be~ wasting the time of the
der
Conferentie ,zal,)VQrden,f~rspi)d in bet
Cunference to discuss its details.
.j
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I

causes

r

bespreken der :~ijzPnd~eden./'
I yesterday

threw

out the suggestion·

Gisteren "biaeht
I
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that falling an agreement as to the fn~nchise. the President might, as an alternative
see his wav to meet the demands of the
Uitlanders in another manner, more or less
(In tbc lines of Mr. Chamberlain's
plan of
'1896, by allowing them 10 control, .or at
least partially control, the local adrninistrat ion of their own district,
But he seemed
to bn even more opposed to this than to
my proposals fOF the extension of the f~anchise. That being the case, I am dri ven
to the conclusion that, as far as the Uitlander Question is concerned, the Conference
has been productive of no result.

STAATSPRESIDENT:

berde dat, bij gebreke van overeensternmmg
omtr~Jlt het stemrecht, de President misschien als een alternatief een weg zonde
weten te vinden om de eisehen der Uitlanders
op andere wijze tegemoet .te komen. mill
01 meer op de grond~lagen m het plan \';111
1896 van den heer Chamberlain. door hun
toe te laten, de locale administratie van hun
eigen district zelf te controleeren.
of telt
minste gedeelte]~ik te controleeren.
Maar
hij scheen zelfs nog meer hiertegen te zijn
dan tegen mijne voorstellen voor de uitbreiding van het stemrecht.
Dit het geval
zijnde, word ik tot het besluit gebracht dat,
,,;at aangaat de Uitlanders-kwestie,
de Conferentie geen resultaat heeft opgeleverd.

Ik ben van meening, dat Uwe Excellentie

met de zaak in
niet hebben
kunnen maken, want U schijnt onbekend te zijn met he.t feit, d~t de belangen der
vreemdelingen in handen van den Tweeden Volksraad. lIggen, wiens leden door de
vreemdelingen na verloop van twee Jaar, en na naturalisatie gekozen kunnen worden,
terwijl zij twee jaar daarna zelf reeds in dat lichaam gekozen k.unnen worden. Verder
is het ook geheel tegen Gods woord om vreemdelingen het bestier te laten voeren, want
zij kunnen geen twee heeren dienen tegelijkertijd.
k westie niet geheel en al bekend zijt, want anders zoudt U zoo'n voorstel

HOOGE COMMISSARIS: Mijn geheele voorstel was daarop gebaseerd, dat zij
moeten ophouden vreemdelingen
te zijn, doch burger worden; ik heb derhalve duidelijk
gezegd dat ik de zwarigheid zou erkennen,' zoolang er eenige twijfel mocht bestaan, of
zij door het burger worden in een Staat, tevens burger kunnen blijven van een andere,
maar ik heb ten volle erkend, dat dat niet zoo was, want dat door het burgerschap het
recht op een ander burgerschap zou ophouden. U moet mijne moeilijkheid erkennen.
Het is moeilijk voor mij, om aan hen voor te stellen, wiens belangen ik voorsta, dat zij
het burgerschap
van den Staat aan welke zij thans behooren, en die zij lief hebben,
moeten opgeven, hetgeen zij niet gereedelijk zullen doen, indien zij geen burgerschap
daarvoor terugkrijgen,
maar ik ben er zeker van, dat dit de eenige oplossing van de
zaak is. Indien ik hun echter die groote opoffering moet aanbevelen, moét ik hun kunnen
aanwijzen dat zij werkelijk iets van waarde daarvoor, in ruil krijgen. De mensehen
klagen er over, dat uw Gouvernement hun belangen niet genoeg in acht neemt, en zij
klagen voertdurend bij het Britsche Gouvernement om hun positie in eeu of ander opzicht te hel pen, verbeteren, en mijn positie is deze dat ik met velen van die klachten
die zij maken, sympathiseer,
en het Britsche Gouvernement syrupathiseert er mede,
maar onze moeilijkheid is daarin gelegen, wij zeggen: wanneer wij hunne individueeie
grieven moeten opnemen,
dan zullen twee dingen gebeuren: het eeno is, wij zouden
voortdurende binnenlandsche zaken in de Zuid-Afrikaansche Republiek moeten behandelen, hetgeen ten hoogste bezwaarlijk is, en het andere is, dat zulke representaties als
wij maken hen in werkelijkheid niet zullen helpen; zij zullen de Regeering van de ZuidAfrikaansche Republiek slechts vervelen en zij zullen geen waarlijk belangrijke gevolgen
ten voordeeie van het volk voortbrengen.
Daarom ben ik met tegenzin tot de conclusie
gekomen, dat de beste wijze om deze mensehen in staat te stellen om hunne redelijke
wensehen bevredigd te zien, zoude zijn om bij hen aan te dringen om het burgerschap
van den Staat waarin zij wonen op zich te nemen, dat wil zeggen, diegenen hunner die
wensehen daar te wonen en hunne huisgezinnen daar te hebben en daarvan hun voortdurende woonplaats te maken. Natuurlijk zijn er duizende mensehen die slechts voor
eenige j~l:en. willen bli~vên en niet voornemens zijn daar .een vast verblijf te hebben;
hun pOSItIe IS anders; ik heb dan ook alleen het oog op die mensehen die hun tehuis
daar, willen maken, en ik zeg dat het voor de Britsche onderdanen die het land hun
tehuis willen ~aken, het beste ding is, om m~t hart e.l}-ziel burgers' van de Republiek
te worden, indien daartoe toegelaten, maar l~dien ZIJ vo~r hun Britsch burgerschap
moeten bedanken, laten Z~J dan ook worden gelijke burgers In een nieuwen Staat· ik kan
"hen niet als een lichaam adviseeren om het eene te geven, zonder het andere d~rvoor
in de plaats te krijgen, en dat is juist mijn objectie tegen het schema door U voorgesteld,
oat het zooveel moeilijkheden en zoo'n lang uitstel inhoudt van wat verlanzd wordt vali
een werkelijken substantiëelen invloed in het land, dat ik gevoel dat het niet zal tegemoet
komen aan de wensehen en begeerten van het volk, hetwelk ik beoog te bevoordeelen
en wiens belang in den Staat zoo groot is.

I

i

{

1
I

STAATSPRESIDENT:
Ik houd vol dat Uwe Excellentie die zaak misvat· U maakt
door het ~epraat van die vreemdelingen van een .klein ding een groot en ik h~ud tevens
vol, dat bIJ bet afleggen van den eed. van naturalisatie en waardoor ze gerechtigd worden
om leden ID den Tweeden Raad .~. kiezen, ~IJ wettige burgers worden, en dat zij op dat
oogenbhk meer .?ntvangen dan ZIJ ~n. hun eIgen. land hadden, want daar kunnen ze binnen
zulk een kort tijdsverloop geen ministers, magistraten of dergelijke ambtenaren kiezen.
en dat doen ze bij mij, el} moeten ~ij nu dan nipt als vol burger worden beschouwd,
wanneer ze zekere ambtenaren nog niet kunnen kiezen. En het eenige verschil is dat
zij dan hun volle stemrecht !log niet kunnen uitoefenen.
In Engeland bijv. hebbe'n or
lerelil ook niet hun eigen bestier.
'
HOOGE COMMISSARIS: Ja,' zij hebben.
ST AA 'fSPRESIDENT:

..

Sedert wanneer?

HOOGE COMMISSARIS: Ierland heeft altiid een vol nummer van leden naar het
Imperiale; Parlement g.uurd,
in proportie was .haar aa;ntal ver:~e~wOQ~ers
grooter
dan van dtk'andere' Ianden. gerekend 'naar de bevolking," en indien wij net Iersebn
principe" zouden- m~, '.' ,toe_passen
in de Zuid-Afrikaan,', sche, Republiek, zou de Rand
onpW)8l': 00 ;leden' Daar: den ,Eersten. Volksraad moeten sturen.
'

· STAATS~n~SIDENT:
Uwe Excellentie
moet echter niet uit het oog verliezen,
dat tngelalld
mil lioenen burgers telt, terwijl het getal burgers in de Zuid-Afrikaansche
Repu bliek daarmee vergeleken
zeer klein is. Ik - zeg niet, dat het al of niet zoo moet
zij n. want ieder laud heeft zijn cigen instellingen.
en daarom zeg ik, dat wanneer eeu
vreemdcline
na twee jaar verblijf in de Republiek
en na het al1errgcll van dell eed.
reeds vol burger is. alhoewel hij nog niet het volle stemrecht
heeft
reeds het recht
krijgt. om bijv. leden VOOI' den Tweeden Volksraad te kiezen. en dus in' meer zaken
zijn stern kan d(Jen }~?()l'en dan- in het land .. waar hij van daan komt, dit het moeilijke
punt vuur ()n~ za I ZI.]II, dat onze burgers die hun land met huu bloed betaald hebben.
»versternd zu lleu worden. indien uw voorstel zou worden aangenomen.
'

;:n

HOOG E COMMISSARIS:

Zij zullen

niet overstemd

worden

volgens mijn plan.

STAATSPRESIDENT:
Ja, ik weet hoe dat gaat, er wordt zelfs met geld gewerkt
IJIll zekere mensehen in den Raad te brengen. doch we zullen die zaak maar niet verder
ingaar:: Zooals gezegd, zal ik uw memo in oyerweging n~men en. zien om U zoo spoedig
mogelij k te beantwoorden
en dan vertrouw Ik dat U we Excellentie als een verstandig man
het zoo duidelijk zal gemaakt worden. oat U het voor Uwe Hegeering kunt leggen en
Cl' mee kunt
instemmen.
HOOG E COMMISS.AHIS: Ik versta de moeilijkheid
\Il' mijn beurt kan U el' niet toe krijgen om te verstaan
daarin betrokken uan den anderen kant.

waarnaar
U refereert, doch ik
het gevoelen van de mensehen

ST :\:\TSPRESIDENT:
Evenals een stout kind, dat men een vinger geeft, de
hand wil hebben en dan nog niet tevreden is, zoo staat het ook hier; indien ik
.iau de mensehen
binnen een heel korten tijd hetzelfde stemrecht zou geven als aan de
bUl'gPl's ell Zt' zittrn niet alleen op Johannesburg.
maar zijn over vele districten verspreid
I'n zij die bu rgel' worden,
kiezen samen met de oude burgers de leden in den Tweeden
\'l)lksraao.
terwijt ze na twee jaar er zelf in gekozen kunnen worden; leggen ze den
«cd van getrouwheid
af. dan hebben ze niets meer met hun ander land te doen, want
dail zijn ZP hiel' nl! burger gewordell.

geheele

[lOOGE COJI \IISSAHIS:
Zullen de nieuwe inkomelimren
stemmen voor .lrn Eersten Vol ksraad volgens uw voorstel lt

11a zeven Jaar kunnen

l

~T AATSPBESIDE'ST:

Ja, alles te samen

I J OOG E C:O-:\L\IISSARlS:

na zeven jaar.

Ook. voor Staatspresidcnt

?

STAATSPRESIDENT:
Ja. dan is el' geen verschil meer. Toen de wet van 1890
het levr-u is geroepen was reeds een groot gedeelte del' nieuwe in komelingen hier en
n u zijn wo ()vereengekomen
om 'te zeggen dat het niet meel' dan rechtvaardig
ZOll zijn
«m voor hen de tijd korter' te maken.
111

HOOGE CO:\fMISSARIS:
Ik heb daal' goede notitie van genomen zooals U uit
mijn memo zult zien, waarin ik zeg oat ik dat een goed punt in uw voorstel vind, om
roorziening vOOl:~,rlie mensehen te maken.
'
STAATSPRESIDENT:
Ik moet echter hierop wijzen, dat
de Wet van H~00 in het land zijn gekomen, onder die bepaling
daaromtrent
geen' opstand mogen maken, immers zi] werden
zi,jr: met die wet, want de Grondwet
zegt dat het land YOOl'
staat. mits zij zich gehoorzaam
betoonen aan de wetten van het

ne

Vergadering

wordt

die mensehen die andel'
niet kunnen vallen, en
verondersteld
bekend te
elken, vreemdeling
open
land.

verdaagd.

,

:lv1: a.a.nda.g., 5 :runi

Des voonniddags

1.999.

ten 11 ure.

HOOGE COMMISSAI-US,: Ik denk het document,
hphoort in de notulen opgenomen te worden,

dat we gisteren

gekregen

hebben

't

De Engelsche vertaling
van het memo van Zijne HoogEdele den .Staatspresident
va u gisteren
wordt thans nagegaan en correct bevonden.
Het luidt als volgt:
,
3 Juni 1800.
\lE~lOHANDU~t[ VAS ZLJN[!OOGEDELE
.vlvorens opmerkingen
te maken op het
heden aan mij overhandigd,
wensch
't'l'lneerdcrintr
der vertegenwoordiging
del'
HI'publiek. w~lkc zooals heden morgenO reeds
III tgplaten.
l"lltie

DEN STAATSPRESIDENT.

belangrijke
memorandum
door Uwe Excelik terug te komen op de k~vest18 .van eene
nieuwe burgers
lI1 de Zuid-Afrikaanscho
uitgelegd uit mijn vorigmerooranrlum
werd

1k bell

bereid aan den Eersten
Volksraad voor te stellen, en, aan te bevelen, het
den Eersten
Volksraad
te vermeerderen
waardoor de goudvelden door 5
plaats van zonals nu door 2 leden zullen worden vertegenwoordigd.

It'dl~ntal van
III

I'''H~ Excellentie

zal verstaan.
Jat behalve deze bijzondere vertegenwoordiging
de
nieu ~\'e~bevolking een aanmerkelijken
invloed zal uitoefenen en reeds uitoefent op de
verkiezingen
in al dt~ andere districten, waar zij als burgers ingeschreven
zIJn of zullen
"orden.

~:if:·,.
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Met betrekking tot het memorandum zelf! wensch ik mijn genoegen uit te drukken
.lat Uwe Excellentie erkent, dat mijn voorstel aangaande het ste}?l'echt eene aanmerkelijke
verbetering
op de bestaande wet is efi dat. Uwe ..Excellentie bilzonderen
nadruk legt op
d [in verbeterineen
van overwegend belang m rmjn voorstel.
Met hetrekking

tut die punten ~vall verbetering

wensch ik eernge

opmerkingen

te

IlIakpn :

1. Ik heb geell voornemen eenige verdere beperkende
de bepalingen door mij voorgesteld.
zal

voorwaarden

te hechten

aan

:!. De vorm van Jell eed. zooals neergelegd ill de Oranje- Vrijstaatscho Constitutie,
vergezeld zijn van de daarop betrekking hebbende wetsbepaling als vervat JO d~e

Constitutie en als gisteren
voorgelezen.

door mij hij het maken van mnn voorstel aan Uwe Excellentie

3. Het doel valt mijn voorstel is om de desbetreffende
waarop mijn voorstel betrekking heeft, te vervangen.

gedeelten

der kieswetten,

i}. Verder wensch ik el' op te wijzen, dat personen, die vóór -1~90 naar de ZuidAfrikaansche' Republiek gekome!l zijn, ~et volle stemrecht In twee, 11~ stetle. van t~ee
en een half jaar (zooals Uwe Excellentie schijnt te rneenen) na de inwerkingtreding
der voorgestelde wet zullen kunnen verkrijgen. _I-lier mag ook .~anges.tipt worden. ?at
volgens Wet No. 7,. '18~2, de naturalisatie-fooi £25 bedroeg, terwijl ze In 1890 verminderd werd tot £5, en later tot ,£2.

( Ook ~~ensch ik er op te wijzen, dat personen, die vóór de
voorcestelde wet genaturaliseerd
zijn geworden, vijf jaren na
stem~'echt zullen verkrijgen; zoodat bijvoorbeeld een persoon,
genaturaliseerd is geworden, dadelijk na de inwerkingtreding
der
tot het volle stemrecht.
In verder antwoord wensch ik Uwe Excellentie
ernstige overweging te .geven :

de volgende

inwerkingtreding
dezer
naturalisatie het volle
die v\jf jaar geleden
wet gerp-chtigd zal zijn
consideratiën

in

zeer

1. Er schijnt bij Uwe Excellentie misverstand te bestaan omtrent de rechten door
naturalisatie verkrijgbaar. Hier zoowel als elders brengt bet burgerschap niet noodwendig
het volle stemrecht met zich mee. Dit onderscheid werd reeds in de Grondwet van 1858
erkend, waarin bepaald werd, dat men burger werd op 1G-jarigen leeftijd met recht om
op i8-jarigen leeftijd voor krijgsofficier !e stemmen, terwijl men alleen bij meerderjarigheid
(21 jaren) voor den Volksraad en President kon stemmen en alleen op
:10-jarigen Jeeftijd voor den Volksraad kon gekozen worden.
Afgezien van het burgerschap, zijn er \'001' het verkrijgen van het volle stemrecht
zekere kwalificaties benoodigd, .waaronder niet alleen VMt eigendom of inkomsten, maar
ook tijd van verblijf gerekend worden.
'--Dit onderscheid wordt ook erkend in de constituties en wetten van bijna alle
beschaafde' landen. Zooals bijvoorbeeld.in de Kaapkolonie en elders een ..ek er tijdperk
van registratie der burgers noodig is vOOJ'het uitoefenen van het stemrecht, zoo wordt
ook in de Republiek een zeker tijdperk van registratie voor hetzelfde doel vereisebt.
Het feit, dat dit tijdperk in de Zuid-Afrikaansche Republiek langer moet worden gesteld
dan elders, is te wijten aan die bijzondere en buitengewone omstandigheden, de moeilijkheden in verband waarmede door Uwe Excellentie zelf z~jn erkend geworden.
Dat
men bij naturalisatie reeds volle burger wordt. blijkt onder anderen daaruit, dat bij het
verkrijgen van het volle stemrecht na den voorgestelden tUd van registratie geene verdere
eedsaflegging gevorderd wordt, maar slechts bewijs van bezit der noodige kwalificaties.
2. Door naturalisatie verkrijgt de niewe bevolking niet alleen het-burgerschap, maar
ook het stemrecht voor den Tweeden Volksraad. Daardoor kunnen zij hun invloed doen
zelden op al die onderwerpen,
die speciaal onder de jurisdictie van den Tweeden
Volksraad zijn gesteld en die vooral het Mijnwezen en de algemeeue belangen van de
rueuwe bevolking betreffen. Terwijl de registratie-termijn,
benoodigd voor het volle
s~emrecht, dus nog voortduurt; hebben zij reeds eene stem in de meeste onderwerpen,
die ben betreffen, en krijgen z~J daardoor hun rechtmatig aandeel in de wetgeving hen
betreffende.
,
. Wel is. waar de Eerste Volksraad beeft de bevoegdheid om het werk van den Tweeden
Vo)~sr~d In herziening te nemen, maar waar het de belangen der mijnbevolking betreft.
heeft hl] zeer zelden zulks gedaan.
:

dé

Behalve dezen invloed op de wetgeving van den Tweeden Volksraad hebben
~enaturaliseerde burgers in de Zuid-Afrik. Republiek, ook het recht o.m als juri~leden te dienen,
en ze~f de lokale ambtenaren, zooals Veldkornet, Commandant en Landdrost te kiezen,
en krijgen ze daardoor een zeer belangrijken invloed op het lokale bestuur. En in
vele gevallen hebben deze genaturaliseerde burgers het recht niet in het land van bun
vroeger burgerschap bezeten.
.
3. Niet alleen in. Groot Brittanje, maar zelfs in be!angrijke Britscha Koloniën, zo~als
Ik versta het geval is in de Kolonie van New South Wales, hebben de stemgerechtigde

in de vêrkie2}~en. van. de hoogste wetgeve!lde K:amer; van dat
zoude de postJe van Bntsche onderdanen, die alhier onder?anen
worden, zelfs beter zijn dan' ze was, zoowel in Groot Brittanje als in eenige der Bntscbe
Koloniën.
'
burgers

geeoe

stem

oogpunt beschouwd,
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29
J.: Ik bemerk,

me,t blijdschap
de herhaalde
verzekering
van Zijne Excellentie,
dat
het met de bedoeling IS dat de oude burgers overstemd moeten worden,' door llrrllieuwe
burgers. ,Ju,ist. o~!1dat ik mij. verzekerd
gevoel van het groote en dreigende gevaar
li len'a!?, indien Zijne Excellentie's
voorstel wordt aangenomen.
kun ik mij niet daarmede
'_('.I.'t'cn:w:n.
De ,d~de.hJ kc verleening
van het volle stemrecht
aan diegenen, die volgens
Zijner Excellentie s voorstel daarop
aanspraak
zouden kunnen maken. zoude eene 011I Il lilde Il IJ ke overmeestering
der oude burgerij ten gevolge hebben.
'

III elk geval zal het ~iet die samenwerking

c,n trapsgewijze

ineensmelting
van de
t :\'('('
,fL'deelten
der l?evol,kmg 1,e~yepg brengcI?' (he het do~l wi t is zoowel van Zijne
I'_~~• llcntie als van ,mI]zel!. En ZIjne Excellentl,e zal gereedelijk erkennen,
dat volgens
mlJIl voorstel deze ineensmelting
en samenwerking
al reeds dadelijk zullen bezinnen, te
weten met ben. die reeds 5 of me~r jur~n ~enatl~raliseerd
zijn en 2 jaren da~rna versterkt
zlll.!t'Il \\'~~I'\I('n dool' hen die "oor
hierheen gekomen zijn en met rassche
~('hn~dell pal' bl] Jaar zullen voortgaan en dat de verdeeldheid
van zelf zal verdwijnen.
Ik houd mij overtuigd, dat zoo deze beschouwing aan de nieuwe bevolkinz wordt duidelijk
gemaakt, zij de billijkheid ervan zal erkennen.
.'
'"'

umo

3. Komende
t~~ het <.lOOI' Zijne Excellentie
g~opperde alternatieve
plan van lokaal
bestuur your de \\ itwatersrandsche
Goudvelden dierit aangemerkt
te worden, dat sedert
,jt: suggestie
van den heer Chamberlain
in 18fJti gemaakt, een ruime mate van lokaal
bes1 uur aan dat rlet·l van den Staat is toegekend.
.Indien na tijdsverloop de ondervinding zoude ~~~ren. Jat dit lokaal bestuur nog moet worden uitgebreid. of. verbeterd, heb
Ik geel! twijfel, dat dan de Volksraad ook daarvoor de noodige vooenenmg
zal maken.
Di t flut IIU rlij kalleen
onder het voorbehoud dat zoodanige uitbreiding
niet een imperium
i Il irn perio zou daarstellen.
waaruit noodzakelijkerwijze
nog grooter oneenigheid dan el'
thans bestaat. zal geboren worden,

Ten slotte wensch ik Zijne Excellentie te herinneren,
dat de aanname door Volk
.-n Volksraad
van hét door mij gemaakte voorstel zal afhangen
van eene behoorlijke
l'egeling der zaken in den aanhef van mijn vorig memorandum
vermeld.
'
HOOGE CO~L\IISSARIS:
Ik stel voor, om mijn antwoord op die memo thans
\'001' te lezen,
urn zin voor zin vertaald te worden, om later eene vertaling te maken
en die in te leveren,
omdat het mij onmogelijk. was, die vertaling in tijds gereed te
hebben,
De memo

luidde

als volgt:
[VEHTALlNG].
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Jth
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-18g9.

ZIJNE

EXC~LLENTIE DEN H00(jEN r:OMMISSARIS.

;-). Juni 1899.

Ik heb het memorandum
van ZHEd.
van 3 Juni zorgvuldig in overweging genomen. Dit document wijzigt het plan door
ZHt.:d. op 2 Juni overgelegd en voegt bij
de voorstellen
van dat plan het verdere
voorstel tot vermeerdering
van het aantal
leden van den Eersten Volksraad. de goudvelden representeerende
van twee tot vijf.
De Eerste Volksraad
zoude aldus bestaan
uit 3'1 leden, waarvan
vijf de goudvelden
zouden vertegenwoordigen.
Het memorandum
nu onder beantwoording
bevat
zekere
bemerkingen
op mijn
The
.\lelll\lramlulTl !lUW llndel' reply
memorandum,
ingeleverd
in onze bijeenfu rther contains certain comments u pon my
korrist
op
laatstleden
Zaterdagmorgen,
den
Memurandum,
put in at out meeting on
:lden J uni.
~aturday morning last, June ard.
Het doet mij leed, dat zelfs met de toevoegingen,
die nu gemaakt zijn, ik ZHEd.'s
I rezret, that even with the additions
plan
niet
kan
beschouwen als een plan, dat
III iw
rna~k ·1 cannot regard His Honour's
ik Harer Majesteit's
Gouvernement
kan
!--cllemp as' one which 1 eould advise Her
aanbevelen
om
aan
te
nemen
als
eene
Majestys
G()Vel'lllne~t to a~c~pt ~S a d~fidefimtieve
regeling.
der
moeilijkheden,
niti ve seulement
ol the difficulties which
die ontstaan zijn in verband met de ontehave arisen in connection
with the dlsvredenheid van de uitlanderbevolking.
incontent
of the Uitlander
population,
insluitende
een
groot
getal
van
Harer
Majescludiru; a lurze number
of Her Majesty's
b
b
.,
Il
teit's
onderdanen.
Het
plan,
zooals
su bjects.
The scheme, as orJgI~a Y ,prooorspronkelijk
voorgesteld"
bevatte
geen
pounded.
contained
no sug,gesti~n of au
voorstel
tot
eene
vermeerdering
van
zetels
..
111Cfea5e of seats.
In that form It seemed
In dien vorm kwam het mij geheel en al
to me wholly
inadequate,
a~d I. did ~ot
onvoidóende
voor en ik zag er daarom.geen
theretore
see any ad vantage In discussing
voordeel in om hetzelve
punt voor pu~t
it puint by point? but confined myself to
te
behandelen,
maar
ik
bepaalde
mij tot
certain general obJectlOl1:"; In lts amended
zekere
algemeene
bezwaren.
In
zijn
verform it goes somewhat further, a J I thereanderden vorm gaat het een weinig verder
fore think it desirable to examine it in more
en d3.!lrOI~. acht ik het wenschelijk
het
.letai l.
meer In bijzonderheden
na te gaan.
De verwijzingen zijn naar.de nummers
TlH' relerences
are to the numbers
en
letters
in het memorandum
van ·ZHEd.
and lette! s in His Houours memorandum
van den 2den Juni.
.
of June 2nd.
'I. Bij 1 A (1) wordt zes maanden keu1. By 1 A, (L), six months notice is
vereiseht. Bij
required for naturalisation.
By 2 (a) per- . nisgevlug voor naturalisatie
I have carefully

cl)n~idered His Honour's
Memorandum
of June :3rd. This document
modifies the scheme put in by His Honour
011 2nd -Junc, and adJs
to the proposals of
t hat scheme
the fur ther proposal
to inrrease thr number uI' members of the First
volksraad,
representing
the Gold Fields
Irurn two to five, The Frr-t Volksraad would
thus consist of :31 rnernbers, ti ve of them
I'epl'f'~en t ing the Golri Fields.

_'

" - -- _.
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who have fixed their residence in the
African
Republic hefore 1800 call
obtai Il the full franchise .. tIT.o years aftr-r
uaturalisation.
I cannut understand
huw
in view of t hese corn bi ned provisions
it
can be disputed, that the persons who ha \'l~
lixed their residence
prior to 'J8\10, but
have never
proceeded
tu uaturalisution.
will require
~IJ'2
years to obtain the full
franchise.
His Il mour maintains that onlv
two ye~l's ure required.
I lut this point j's
a mmor OI\C.
What I fail to see is, whv
persons who have been ill the country
from an curlier date than '1890, should not
obtain the fu li franchise
at OIlCl·. They
have a vcrv strong case indeed,
Take the
instance
(Jf il inun who fixed his residence in the «ountrv
in '1880. \Vhen he
did so !te was, under the then AX isting
law, entitled
tI)
the full franchise in five
years,
Before the ex pirution of that period
a change was made w hich in effect 'postponed tl-e attainment
(If that
full franchise
; for twel v (~years,
This change was in my
judgment
a verv harsh measure to those
alread y in the cou Iltry. \V hate ver restricHons 'might hnvc been thought necessary
in the case of new comers. tbc lezitirnate
expr-ctations
of people already resident in
the South-A trican Hepubl ic ought to have
been respected.
~U\\'
it is proposed to do
tardy justice
b tht'sC uld residents.
Unt
why should they not obtain 1'1111 franchise
at once: Sevf~n YeaI'S is now fixed as t}1t~
normal time tur uut:tinillf!'
Iu ll 1!ant~llis(':
\\'1]\· should the mau \\ ho l:alll(~ in in '1&"0,
and has airsadv waited 1:3 vcars, haw' to
wait another 21i~ (Jl' even .) {f'ar~ '!

2 (a) kunnen personen, die hunne woonplaats
in de Zuid-Afrikaansche
Republiek hebben
gevestigd
vóór
'H~90, het· volle stern
recht verkrijgen
twee jaren
na naturalisatie.
Ik kan niet
verstaan
hoe het
met het oog op doze vereenigde
voorzieninzen kan worden
betwist,
dat de perHon~n, die hunne woonplaats vóór 1890 hebben gevestigd, maar nimmer
tot naturnlisalie zijn overgegaan,
twee en een halt
jaar zulten behoeven
om het volle stemrecht te verkrijgen.
ZHEd. houdt staande.
dat 'slechts twee jaren worden
vereiscut.
Maar dit punt is van minde}' belang.
Wat ik niet kan zien, is. waarom 1)('1'sonen, die in het land zijn geweest van
vóór 1890, niet het volle stemrecht
in eens
zouden verkrijgen.
Zij hebben werkelij k
eene zeer sterke zaak.
Neem het voorbeeld van een man, dirzijne woonplaats
in het land in 1886 vestigde.
Toen hij dat deed, was hij andel'
de toen bestaande
wet, in vijf jaren tot
het volle stemrecht
gerechtigd.
Vóór' het
verloop van dat tijJ'perk.
werd eene verandering
gemaakt.
die in werkelijkheid
de verkrijging
van dat volle stemrecht
\'001'
twaalf jaren uitstelde.
Deze verandering was, naar mijn oordeel, een zeer
"harde maatregel YOOI' hen, die reeds in het
land waren.
Welke
beperkingen
ook noodzakelij k
geacht mogen zijn, in het geval van nicuwe
inkomelingen
de gewettigde
verwachtingr-u
van mensehen reeds in de Zuid Afrikaansche
Republiek woo nael Itig, hadden behooren tc"
worden zecerbiedigd.
Nu wordt voorgesteld om ~Ile late rechtvaardigheid aan die oude inwoners te doen,
Maar waarom zouden zU Biet dadelijk
vnl
stemrecht
verkrijgen ? Zeven jaren is nu
vastgesteld
als de normale tijd om vol stem.recht te ve rkrij gen ; waarom zoude de man
die ,·in-4886 inkwam en reeds 'IR jaren gewacht heeft, nog een verdere- 21/, of zelfs 2
jaar moeten wachten.
'2. 1. A. (4 awl ;:l). 1 arn not quite sure
~. l. A. (4 en 5). lk ben niet geheel en al
whether
«dishonouring
sentence»
would
zeke~: of «een eerloos vonnis» toepasselijk ZOlJapply to the members of t be Reform Com<ie ZIJn op de leden van de Reform commissie
mittee of December 1805 who were ~ubsevan December
1~95. die daarna werden
9 uently tried and condemned. Rut in an~' terechtgesteld
en veroordeeld.
Maar in ieder
6ase «Act against Government
or indepen~~val .( daad tegen Regeering of onafbankedeuce» could be interpreted;
I do llQUay
lijkheid » zonde kunnen worden vertolkt ill,
justly,-to
include not only them. but everyi k zeg niet terecht,
als niet alleen hen
body who was in ally -way in volvod in that
inslurtenda,
~aar
een ieder, die op eenige
unfortunate
disturbance.
even if he was
Wl.JZ~
In
(he ongelukkige
beroering
was
totally innocent
of any design against the
g~w]kkeld. zelfs indien hij-geheel
onsenulRepublic.
I think it would he a fatal clot
dJg ware aan eenig opzet tegen de Hepu bliek.
on any scheme of enfranchisement
if it
Ik denk het zoude eene heillooze blaam
contained
a provision excludmg such per~Un. op eenig plan van stemgerechtigdheid
sons. It was, I believe. the President hemindien het eene yooniening
inhield zulke
self who said «forgi ve and forget».
personen
uitsluitende,
Het was, geloof ik.
de President
zelf dip zeide « vergeef eli
vergeet».
1. A. (6). This is a I'rc
on which
l. ~. (6). Dit is eene bepaling. die gemight easily be interpreted
ill such a manmakkelijk
zoude kunnen worden uitgelegd
ner as to exclude
many persons weil
op zulk eene wijze. dat vele per~om7Il het
deserving of the franchise, There is somestemrecht
wel verdiend
hebbende
zouden
thing
to
be
said
for
confining
the
uitgesloten
zijn. Er valt iets t~ zeggen
franchise
to foreigners coming from counvoor het beperken
der stemgerechtigdtries where there is a measure of popular
heid tot vreemdelingen,
die ~an landen
self
Government.
But
even
in these
komen waar een maatregel
van volkscases
«proof» of «full State
citizenship
zelfbestuur.
bestaat.
Maar zelfs in dip
and
franchise
or title
thereto»
might
gevallen zoude «het bewijs» van «volstaatsbe difficult
to furnish.
Take tb€; case of bur~erscbap
en stemrecht of recht daartoe.»
a man wbo was under age when he left
moeilijk te verschaffen zijn. Neem h(,t~ehis native country, and for that reason not
v~l ,:~n een man, die minderjarig
was tO~1I
entitled to franchise, or who had not possessed
hl] zIJn geboorteland
verliet, en die om die
in his native country the necessary property
reden niet tot het stemrecht
gerechtigd
qualifieation, if there is one. I might put was, of' die in zijn geboorteland niet de
other cases, but I don't wish to labour the ~'I noodige eige9domsqualificatie,
indien er eerw
poin t. This is one Of. seve."ral provisions int}; is, had. Ik: zoude, ,n~ andere gevallen k li nthe proposal which might .be made instru-áI~nen
stellen" ,maar Ik wil het punt niet
ments of exclusion in the hands of officials
verder uitwerken.
is eene del' vele bewhose bias W!lS against the Uitlander.
palingen in het ~Go~tel, ~~ruit
in handen
van 'ambtenaren; die den Uitlander slecht
.gezind tijnf redenea van uitsluiting zouden
kunnen _gemaakt worden .
SODS
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1. '.\, (7).

The

property
qualification- /
but ;£200 a veal' as
~\T1 inrome
qunlifiration
is excessive'!y hizh.
I':ntirely ubjectiollable.
in my view; is the
I'ro\"isu which allows the Government
to
di:spt'n:Sl_~with the pro,pert,\' qualification altogdllt'r, The cOll!litions of obtaining huruher
l'igllh
ought not tn be alterable,
either
u pwards or .Io wnwar'ds, at the pleasure ot'
the (~()\'t:'J'ntn('nt. lf there are L:Ïrc!Imstauc=s
under which it l:i thought desirable to allow
per-or s to bel~l)Il1e burghers
who du not
llo;.;~es::ithe neces-arv property qualification.
tilt ';::L' 1',,1\ Il! tinn s shou Id bf' clearly stated.
l'v:lsollable,

~d'[[IS

T:.A. (7). De~jgenaomsqualificatie
schijnt
rcdclijk : .t:~OO S jaar.i als ccne inkomstenqualificatie schijnt buitengewoon
hoog. De
bepaling. die het Gouvernement
het recht
verleent om gellecl de eigendoms-qualificatie
ter zijde te zetten,
is ten eenenmale
verwerpelijk.
De YOOl'waarden om burgerrechten te verkrijgen, schijnen Hiet veranderbaar te moeten zijn, noch opgaand noch
nee.1gaand, naar het genoegen del' Regeering.
Indien er omstandigheden
zijn, waaronder
het wenschelij k wordt gcacht om personen
toe 1e laten om burgers te worden. die niet
de noodige eigendoms-q uulificatie bezitten.
dan moeten die duidelijk worden vermeld.

1. Ho (2) « Gedurig verblijf».
Dit zijn
weder woorden. die naar mij toeschijnt.
gebezigd zouden kunnen worden om menschen op onredelijke
wijze uit te sluiten.
lndien zi,l bedoelen. dat et:nige afwezigheid
van de Zuid-Afrikaan~che
Republiek ~voor
genoegen (Jf voor bezigheid, gedurende de
vijf jaren, tusschen
naturalisatie
en volle
stemgerechtigdheid,
cen persoon zouden uitlJ htn i!li I)!'~ t ht'
latte!'. they would exclude
sluiten van de verkrijging van de laatstgeIlu!llbe!~
(If uitlanders
'\Vho had nevernoemde, dan zouden zij vele uitlanders uitt.uclr-ss kul their 11('l'nl:l}1l'Jlt
home in the
sluiten. die desalniettemin
gequrende
al
il 1 ( lt rv a ~I Ult' t inw ,
dien tijd hun voortdurend
tehuis in het
land hadden.
Ik ga nu van het oorspronkel~ik
voorlW\\" P,lS:'; Irurn tilt>. original
proposal
stel over tot de bij voeging in Zijn Hoogt. till' additio[l made in His Honour's
meEdele's memorandum
van 3 Juni gemaakt
IIIU('êllll}llrll (lf June :1rd dealing with the
en' hundelende
omtrent de vermeerdering
111I'I'\_',lSt'
ur scat -. I mav sav at' once that
van zetels. Ik mag al dadelijk zpg;.!_en,dat.
while I have :\11 open 1I1iIld 'as to the numterwijl
ik mijne gedachten
vrijhoud wat
\11'1' ,If ru-w seats for the Gold Fields. and
.iangaat het aantal nieuwe zetels voor do
I'JI' 111al rea-on
did not attempt
to lav goudvelden en om die reden niet beproefde
dU'.\1l »n v dt'linite numher
in my own eeniz bepaald getal in mijn voorstel np tt'
pl'Ol'os'~1. " think three is decidedly ton few. geven, ik drie bepaald te weinig acht. Ontn.ler this proposal the ellfranchiser! new
der dit voorstel zouden de stemgerechtigde
1'.)1)1('1'::;
wight, nut immediately,
but after
nieu/we inkomelingen
niet onmiddellijk,
Uw la PSt' of several vcars, obtain ti ve seats
maar na verloop van onJerscheidene
jaren
ill
t l«: Fitst \'nlksr:wd.
:\dii, perhaps. t wo vijf zetels ill den Eersten Volksraad kuntll[' other 1',)n~titll(·TIl·.i('sill which they would
nen verkrijgen.
Voeg hierbij, misschien,
in time Iwc()[np till' majoritv,
and the," t wee voor andere kiesafdeelingen,
waarin
\\'Illld
De :-:,(~\'enUIlt III' thirty one. Bv that
Gij na verloop van tijd de meerderheid
time they would be il vast majority i,[ the zouden worden en zij zouden zeven uitmaken
ir~habit;lllt3. and would contribute.
as they
in een en dertig.
Bij dien tijd zouden zij
indeed ulrca.lv do, almost the wholc revenue,
eene groote meerderheid van de inwoners zijn
Under these circumshnces.
less than one en zouden zij, zooals zij werkelijk reeds doen,
rou rth uf the
representation
seems a bijna het geheele inkomen bijdragen. Onder
S(::1l1t,\' alluwance.
But the great point is ..deze om3tandigheden~
schijnt minder dan
t h.it even this limited
degree of represertI !~
van de vel tegen woordigi ng een zeer
i.uion is still ,t long \\'ay off. M~' aim
beperkt getal te zijn. Maar het groote punt
was to obtain
somt' l'l'prese,ntation
for is, dat zelfs deze beperkte graad van verthenl
ilnrnc,liatch.
In mv ' view the tegenwoordiging
nog geruimen
tijd moet
Fir:"t Volksraad 11<1s already heen too long duren.
Mijn doel was om al dadelijk eenige
out of toueli with the
new poplllati-on.
vertef-'-enwoordiain(r
\'001' hen
te krijgen
<_
~
~
~
•
with wl!os(' most vital iuterests it is consNaar mijn inzien is de Eerste Volksraad
Llntly de ..ilinz. and uot dealing }v-isely. )'eeds 'te lang buiten bereik van de nieuwe
En'rv year that this state ot thi11'7S contbevolking geweest, wiel' meest gewichtige
illw's in('l'l~a:3l'S the tension .u.d the danger.
belangen
hij vool\tdllrend
in behandeling
1 do nut assert that the u.lstakes made are had en niet op verstandige wijze behandelde.
duf' tu ill will. I believe they are due to Ieder jaar, dat deze staat van zaken aanwant uI' 1-..110\\ led~e, If representatives
of houdt
vermeerdel t de spanning
en het
the lie\\' population cou ld make their voices ~evaar. Ik beweer niet, dat de vergissingen,
heard, if they could COlDe in eontact with
aie ge Ul3.L'\k
t worden -het gevolg i..v:ank waadtill" repl't'sentati ves of the old burghers
on willigheid zijn. Ik geloof, zij ontstaan uit
an equal footing in the First Raad, they
gebrek aan kennis. lndien vertegenwoordiwould, without being a majority ur anything
gers van de nieuwe bevolking hunne stemmen
\i kl' it. vet exerósc an appreciable influence
konrlen doen hoeren, indien zij in aanraking
)(1 It'~islati(ln
and ,tdministration.
konden komen met de vertegenwoordigers
van de oude burgers op gelijken voet, in den
Eersten Raad, zouden zij zonder eene meerderheid te zijn of iets daar nabij komende,
toch een waardeerbaren invloed op wetgeving
en administratie
uitoefenen.
ZijnHoogEdele beproeft mijn argument
Il is Hunour ewlea\'ours
to meet. my op dit punt te gemoet te komen Goor te
,ll'gurnent on this point by saying that the
zeggen, dat de nieuwe burgers onmiddellijk
new huruhers will, immediately on naturna nat.uralisatie eene stem voor den Tweeden
itli~ati(m,l"lhave a vote for the Second Raad,
Raad zullen hebben en dat de Tweede Raad
alld 1hat the Seeond Raad deals with the
de zaken behandelt, waarin zij meest .onmatters ill which they are most immenmtely
middellijk belang hebben,".
•
interesred.
\Vitb all respect, I really must
.
Met allen eerbied moet ik .op dit, punt ....
demur on this point. In the first place, the
Second Raad has absolutely no power' in werkelijk mijn twijfel uiten. In de eerste

I. H. (~). « Continuous residence») (gei! llrig \'1'rol ij f). These again are words which
:lc.; it ~('e([lS to me, might be used to exclude
pt~\)i'll~ \ln('easonabl~·. lt they mean that an,"
:t1):-(~[l\'l!
from the South African Republic.
'Ill
plf'asllI'l' O!' business,
during the five
\t'~\rs IJt'twet'll
Ilutllralisation
and the ful]
tr.uicl: is::. ~h()lIld preclIlde
a mail from

I"

o'

'

~

~

,
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plaats heeft de Tweede Raad volstrekt geen!'
macht in financieele zaken. Belasting valt
niet binnen zijnen werkkring en hij het-ft geenmacht over uitgaven, behalve zulk een beperkt
bedrag, als de Eerste Raad voor zekere doeleinden, ter zijner beschikking zal stellen. N li
zijn financieele zaken van het grootste belang
voor het volk, dat de inkomsten verschaft.
Ongetwijfeld kan de Tweede Raad wetten
No doubt the Second Raad can legislate
maken
onierworpen aan den Eersten Raad
subject to the First Raad and to the President, on a number of matters alfeeting the en aan den President over een aantal zaken.
bevolking rakende.
Maal'
industrial community.
Bilt wher; it comes de industrieele
wanneer het zaken betreft, die inderdaad
to allairs of really first rate importance,
van het hoogste belang zijn, dan worden
the First Raad always deals with them.
die
altijd door den Eersten Raad behandeld.
Take the Report of the Industrial Com- '
mission. That was the most important event Neem het rapport van (le Industrieeie Commissie. Oat was de meest belangrijke gebeurin the whole history of the Industry.. That
Report was received with unanimous and tenis A:9 de geheele geschiedenis der ind lls~~"ie,
Dat ráppor, werd met algemeeneen hartelijke
hearty approval by the Mining Community,
and the whole uitlander population. It was goedkeuring ontvangen doorde mijnbevelking
dealt with exclusively Ly the First Raad. en al de uitlanders. Het werd uitsluitend
It was a Committee of the First Raad which, door den Eersten Raad behandeld, het was
eene commissie uit den Eersten Raad, nie in
in the teeth of the protests of the people
het aangezicht der protesten van de beinterested, cut down many of its proposals.
trokken personen, vele van die voorstellen
and finally the First Haad itself knocked
the bottom out of the whole thing. Look verwierp en eindelij k sloeg de Eerste Raad
zelve. de geheele zaak den bodem in. Zie
at the fate of the Advisory BoaI'9. That
was surely as moderate a proposal in the op ,""het lot van den Adviseerenden Raad.
Dat was voorzeker zulk een gematig-d voorste \
direction of letting people manage their
own aflairs as was ever made. It was a als immer gemaakt was in de richting van
het laten beheeren door personen van hunne
proposal to which the mining community
attached the greatest importance.
Yet. the eigen zaken. Het was een voorstel waaraan de mijnbevolking
het grootste belang
First Raad would ha ve none ofit. Or again,
take the question of public order on the hechtte. Toch wilde de Eerste Raad er niets
mede te doen hebben." Of verder, neem dl~
Gold Fields, or the question of Education.
These two are vital questions for the uit- kwestie van publieke orde op de Goudvelden
landers. Does the Second Raad deal with of de kwestie van onderwijs. Deze twee zijn
them?
They are entirely in the hands of levenskwesties voor dé uitlanders. Worden
the First Raad and of the Government.
z~ door den Tweeden ~Raad behandeld? Zij
'zljn geheel en lt! in -.de handen van den
Eersten Raad en van de Begeering.
van
It is the extreme importance of the .. ' . Het,· is d~te~"~lat1W"ijKbéIa1
vote for the First Volksraad and for het stemrecht voor den Eersten Volksraad
en voor den President, die mij den toestand
the President
which makes me regard
the position
of the new corner who van den nieuwen inkomeling, die zijn oude
has forsworn his old citizenship'rwithout
burgerschap- heeft afgezworen, zonder dat
recht te verkrijgen, zOQonvoldoende ..doet
obtaining this right. as so unsatisfactory.
I am sure the bulk of the new settlers,
beschouwen.
Ik ben zeker, dat de meeste
certain1y all the British, who wish to make van de nieuwe inkomers. zeker al de Enthe Transvaal their home, would rather
gelschen.idie van de Transvaal hun tehuis
wait five or even seven years for burgherwensehen te' maken, liever 5 of 7 jaren
shlp, if it at once conferred all.the rights zouden willen wachten op burgerschap, inas well as all the obligations of the old dien het bun dadelij k al de rechten gaf, zoowe I
burghers, than come in under the present
als· al de verplichtingen
van de oude hu rproposal.
,
gers, dan onder het nieuwe voorstel in te
komen.
The President objects to my saying
.. De President
maakt bezwaar tegen
that the man who is naturalised is not !DIJn. zeggen, dat de man die genaturaliseerd
altogether a bureher. Well, let Js admit IS, niet geheel een burger is. Wel laat ons
that the correct ~escription of him is that ~n~rnen',.
d~~ dé juiste omschrijving van
he is a burgher, with all the obligations of h~m .l~, dat hIJ een burger is met al de vera burgher, but with only half the rights
phchttngen
van "een . burger, maar met
that any old "burgher obtains, without con- slechts de halve re-hten die eeniz oud
ditions, ~:m.coming of' age. The fact that
b~rge~.v~rkrijgt zotl~er.eenjge voor~rd~n
qltIzen~hlp In m.my States does not confer bIJ zIJne .. rn~rderJa'rigbeid.
Het feit,
franchise, or full franchise or does not confer dat burgers<:bap in v~rscheiden
Statou
it without other qualifications, is no answer' geen stG!p-reébt, of,. gee:D . vol stamrech t
to my argument, that 'In a State where the geeft , Qf
. 'DIet verleent zonder
bulk of citizens do possess full franchise, a.n..~ere· . . .
. is·
antwoord op
witbout requiring otber quallfications,. the myn
. in
. waar de
citizen who does not possess it is a citizen 1Ilee$.. .
"'vol ." .
bezitten
... ..
te behoeof an inferior class. To that inferiér' class . zonder ->. "
of citizenship a man who has taken the ven, de'
'niet bezit
oath under ~bepresent propo~lmay;;o,nng
. een
is. TOl
to varsous clrcullls~an~s, find ..bil!lself,P.erdien"
zoud
manently confined, al)d mean'WhIle' he 'has
m~, '.
voorstel
forsworn his
'. "
, former countrv.'
~ .
®o 'eed>;....'~lI~","·a... 'EI
matters financial. Taxation is not within
its province, and it has n.o . power over
expenditure,
except such limited amount
a..s the First Raad may, fur certain purposes,
put at its disposal. Now flnancial matters
kt ppell to be of the grratest importance to
the people who supply the revenue.
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To sum up.~l
r~ret ihat
denthas not '.seen".b~s" way· .' : $lJ~l1te

'are': 'ltS .'

prCJ-ppsals. ".
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)1 \ own prop?S!"\l was p~t fC)~rct Jl\- .
l',~'/,'
, , h:t'r!laloing Spltlt. I as~êd.
t
1\:1 lll'i~l~
it. ~'hat i.s the SinittéS , measure" ,','

tpr.

,I

,,1.11'01. WhICh ~lll
:\ t is to sav WhICh
i

re1\lly -be "tJf'tmy '"Use.~' k,,!tetlBtA~

will, t\~tav tbe p~t
." '·.llilt~'~ti1I)f;f1.
thp u~tlanders to
die:!"~:
:,' \ v it Ilin u I't ~a80nab\e time ati appreciable
en
\~:I(' nef'
on the G~)~ernment of the country. bluoéO
\\:b in that
Sp\rlt thB.t I s~~ted
'tftê bareIl' t&'f'Véd
fll1
.,11lin,'
(lf, Il scheme, Intentujnany
not llit te C)êtêiéft\ Ill:
~illg it ont in d~bn (for ~ ,,!RS ~,d1 op'reldcetl, vaUJ 'OO.tJ"I8,.r: BeSt'<tllevtllj
, 'i ~ten a" to details). 'Lnt lnrllcatmp: a telg:k betzelve niet1'l' itfti,oll>l,,;';'';''
.t \in mi n im urn trom wbieh I am not
hldeD(_'d il was,'", ,
~tlDDelf', "\ "l,(l t LJ depnrt.
bed~.té:hJ.teren),1m"'1"'om!1;.'""'"
UllP:fIIllllm
aan,'WlJzen,'" d.~ waarvan ik niet gereed, -ben
afstand te 'doen. "
"
""
,
The President
seemed to regard my
De President scb~n,mij,n,p'.n
,ls, -, ft
,'IIll'
as a very alarming one. I do not zeer veroDtrus~nd
plan te besebutlweD.
': \,: it alarming. but I admit it involved
Ik. geloof met, ~t het verontrustend is
)n~irlerable change of ~iey.
But it itt maar Ik $tem toe dat het 'eeneaanmerkelijke
use proposing any small change.
This verandering. van politiek met zieb bracht.
Illlt'I'CnCe is a very exceptional thing.
Maar b~t .IS nuttel~·
pm ,een~
kleine
'::1' ~itllation is grave. else we would not
vera!ld~rlDg ~,oor te ste~leo. J)eZ,8 Coo.fe,\lSl'u~ing bere. lf I have urged t}le rentie IS ~ene t~r buitengewone zaak. "De
,,\C'rnment of the South African Republic
toestand IS ernstig •. anders zouden wij bier
Likt' a considera.ble step to allay the niet komen discussieeren.
'1,\){)tL'nt among a large portion of the
Indien ik. er bij 'bet Gouvernementvan
I'

(.~t.

andenable

eder-'

~:,,'~~~I~'i~*.~i~;:t.~,.
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.!,.tlli 1nnts. i t is because of my firm con-

de _Zuitl-Afrikaenscbe Republiek

~

I

op heb

that no small measure would any (aangedrongen om een aanmerkelijk ~()oten
Ill~l'l'
be of use .. T~e Government hss :.stap te nemen om de ontevredenheid onder ~
"111(,11 tu atone for l~ lts pest treatment
of , een groot gedeelte der inwoners te doen
'." \litl:tnders. and lt has much, indeed it ophouden, dan is dit omdat ik vast
,I' l'\'prything.
to gain in silencing their
tuigd
beo, dat een' kleine maatregel
'r,'sellt
complaints and in removing the langer geen nut zoude hebben.
Het
"!lg list . .of" uitlander grievances from the
Guuvernement heeft veel f50ed te maken
1,Id uf l'ontl"Oversy between. Her Maies~'s
in. zijne behandeling der uitlanders in bet
!: ,\,'!'TlllWllt
and the South Afncan Republic.
verledene en het heeft veel, inderdaad alles.
te winnen door de bestaande klachten tot
zwijgen te brengen en door de lange lijllt
van. uitlandergrieven van b.et veld der ge-·
schillen russehen Harer Ma]esteits Gouvernement en de Zuid-Afrikaansche Republiek;
te verwijderen.'
De President
verwezenlijkt
klaarllll' Pl'e~iJent evidently does not realise
blijkelUk niet hoe ver ik zoude heb,\\\' fur I was wiHing to go in the direction
ben willen ,gaan in de richting van een '
f L'1mpromise. when I was prepared to
compromi(.;, toen ik bereid was alle
'['\lp
:11\ other questions connected with the
andere kwesties te laten varen, die ver"'isition of Briiish subj~ts in the South
bonden waren aan de positie van Britsehe
,\ flican Republic if only I could persuonderdanen in de Zuid-Afrikaansche Bepu- '
l,lt'
him to adopt a liberal measure of bliek, indien ik hem slechts kon overtuigen
nlr~ll)c.hisement. The petition of British
om eene liberale regeling van stemrecht in
, i n.l.mdcr subjects
to Her Majesty has yet te voeren. De memorie van Britsche· uit:1) bl' dealt with. It is evident that Her lander onderdanen aan Hare Majesteit moet
\1:1jesty's G~wernment think the complaints
nog behandeld worden. Het is klaarb\ijke- .
if tl.c petitioners in many respects well lijk. dat Harer Majesteits Gouvernement'
>luIHled. and that thevare
only waiting
denkt, dat de klachten der Imemorialisten
.or the :-Le~ult of this Conference before
in vele opzichten zeer gegrond zijn en dat'
lldressing'-'he
Government of the South
het alleen wacht op den uitslag dezer COD-:- ,
.\ \ ricnri Republic on trié subject.
ferentie vóór zich over bet onderwerp te :
wenden tot de Regeering van de ZuidAfrikaansche Republiek.
Toen ik hier kwam, kwam ik .in de
\Vhen I came here, I came in the hope hoop, dat ik in staat zonde zijn om aan
, nat I might be able to repartJHer Maip.sty's Harer .Majesteits Gouvernement te rappor(;l)\"C'rnmcnt that measures were about to teeren, dat maatregelen
zouden worden
I
adopted wich would lead to such an genomen, die tot zulk eene verbetering.
:'nproyement in the situation as to relieve
zonden leiden in den toestand als Harer
\ I er Majesty's Government
from pressing
Majesteits Gouvernement
zouden ontslaan
t, '1' the
redress of particular grievances,
van het m..ndrin~en op de herstelling van
»n the around that the most serIOUScauses
bijzondere grieven op grond, dat de meest
"f c9mplaint would n0W gradually be removed
ernstige redenen van klachten nu lang- ,
zamerhand binnen het land zonden worden'
1" om within.
verwijderd.
Ik gevoel niet, dat wat ZHEd. heeft,
I do not feel that what His Honour
gevonden te moeten voorstellen in zake i
1.as seen his way to propose in the matter
bet stemrecht, of wat bij aanwijst als de
(lf
Franch~se, or what he indi~tes as the uiterste gren~, waartoe hij in eenigen toe('xtreme length to which he might, at some
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: U haalt'nu-·weer aan,v'&lla4~nden:raad,
burgers zijn; "Wie zal dan 'regeeren7

""
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" HOOGE COMMISSARIS: Waarom kan er geep a.dviseerende raad .zijn van personen, die geen burgers zijn van den Staat, maar die de: behmg~n. der mtlanders vertegenwoordigen 7 :
'
,....
.
,
~
.:

t

d

,

STAATSPRESIDENT: Hoe kunnen vreemdelingen mijn Staat regeeren !l Hoe is
het mogelijk 7
'
,HOOGE COMMISSARIS: Het zal niet de ~egeering van den Staat'aan~tdoch
slechts zekere lokale k.westies, die ~e vreemdelj.ngen .alleen aan~
ap dat IS lUlst ~
reden, waarom meer invloed van die vreemd~g~n
JD den lla&.a v~ den Staat ,~ocx!Jg
schijnt, mits zi~ gewIlhg zIJn o~ ~e Iasten yan bet.. ,bm
...
'. ers. c.hap. -te d~gen..
Bet.18 met
meer dan bilhjk,. dat eon~sIes aan ben m~ten v~leend wQr4en ID, het ~r
van
bun eige,n zaken" zaken. die het Gouvernement :V~ .be* .land g~heel en al met ~k~n.
Ik zal echter de discussie nu niet verder v()()~tum, .,dooh,U: ,~!~ yt:agen, of mdi~n
U· denkt, dat geep overeenkomst omtr~nt het on(J.e",erp· mog~lij~ 1S, het we!lscbehJk
is de Conferentie verde_r VO<!~ te zette~. ,(JIJ zo~dt ,~; an~W:~o~{~~,
~w ,~~mak_~"~hrift
kunnen stellen ol1l.h~t rI!lJ.té,kunn~D',,~~ed~,}maarlt,~,·geh~
~
om U
weer te ontmoeten] indten U bet wenséhellJk denkt..
'
, '

c

(

~

STAATSPRESIDENT : Wij zouden kunnen doorgaan met de Conferentie, Indiea
ik eenigzins gevoelde, dat U in het oog had de 'belangen_ook van mijn Iand,' maar uit
uw antwoord zie. ik thans duidelijk, dat· het .uwe l>edóeliilg J;ehUnt te zijn, om mijn
.Iand aan de vreemdelingen te geven. In het tegenovergestelde gel'a1 zou ik met pleizier
nog drie dagen de Conferentie voorL~ill~n zetten.
.'
~ ZEd. S. W~ BURGER: Het 'beste is om te v~rdagen tot van middag, opdat wij
een antwoord kunnen gereed maken, waaruit bet zal blijken, of het wenschelijk za)
, zijn de Conferentie verder voort te ~etten.
' "
I

'

HOOGE COMMISSARIS: Ik zou dan wenschen, dat ik uw antwoord zoo spoedig
mogelijk kreeg, om daaruit op te maken, of het noodzakelijk Lis we elkaan nog verder
zullen ontmoeten.
.
.."
~..... ,_.}
-STAATSPRESIDENT : Ik wensch U nog eenig~ verklaringen te doen toekomen
omtrent de aan Hare .Bri:ts~he Majesteit gerichte me.:notie, waaruit U zult zien, welk
groot bedrog en erge mislelding daarmede Iiceft plaats! gevonden.
.•
HODGE COMMISSARIS: Zullen die aan' mij gegtw~n worden

tt

STAATSPRESIDENT; Ja, van middag. (Zie de bijlagen hierachter.)
HOOGE COMMISSARIS: Ik zou nog graag' mel~
maken van eene zaak, indien
we elkaar niet weer zouden ontmoeten; over welke
en wij .ook met elkaar mogen
verschillen, zoo zullen wij .zeker tot deze zaak tot eéne verst&nooouding Zjjn gekomen,
dat wij n.l. dankbaar bahoeren te zijn aan den heer Fischer, die bij deze gelegenheid
heeft bewezen, waar ZEd. als tolk heeft gediend, dat geen mensch ter' wereld die plicht
beter en met meer plichtsgevoel heeft kunnen vervullen.
~
~

-

~

-ZEd. S. W. B~GER:
Wij he!!ben pe~onlijk de Vergaderin.g geopend en we
behooren ook persoonlijk en gezamenlijk een einde aan de Comerenue te maken.
, HOOGE COMMISSARIS: Ik neem niet aan, dat de Conferentie niet zal doorgaan,
maar ik maak die opmerking, omdat het misschien mogelijk zou kunnen zijn, met het
oog op het door U gezegde; maar ik stem volkomen overeen met den heer Burger en
indien noodig, zouden we tot een later uur 'kunnen verdagen dan tot B uur,
/ STAATSPRESIDENT:: Indien wij kunnenjklaar
3 uur, anders zullen we U nader kennis geven.

zijn met ons antwoord, dan om

HOOGE COMMISSARIS: Ik versta" dus dat indien 'wij niets hooren van Zijn Hoog
Edele den Staatspresident wij te 3 uren naar de Conferentie zullen komen.
De .vergadering verdaagde tot 3 uur.

...I.

",

,

,

,
\:

>

,

,

r:

Ik wensch mijn.leedwJ"ên~'te>',
.tall Zijne Excellentie
' " "
ainlJ' zoover als b~t lJ.I,""Q!~Ufl~.~
~in~el is het o~'
• . "OQ:l
'puntl'll door ZlJne
tie aaonPA,!V".lfI,,'IIA, ~"Ai\th!
;'1' VUil niet was om ~e opname "an de, rltêlI1.'A-ifl1

I..

,~, ,,~,Vl!Iil!!il, _ii.....
;net de eene hand weg te nemen, wat ,
,J1a.f.l.~lM"'·'~
,'\ ('Il t Il eel onder de we.tten d~ lan~~ zoude
,,'
' e,1pgEinoj!tieii.
'll'll. dat het ook In dit opzicht myne bedoeling is,'
\frika,ansche Repubhek

op eeDe

..
~)UQI&
''NItIA);fi1rdii<,~Pt1'oj;~~:;j.;ift''

de>lrijZbnaêfbeden'd&. 'I·· ..'

zijn, in een, geest van :taeg8vendbeid,i
,,'t'lkil tie aa Ilge~oerd. verder te bespreken en te behandelen, maar _
Zijliê
\ l'l~t'I't.
om, zelfs het beginsel van miJn voorstel aan te nemen zal bet nood 1 " •.
i,'l' \"t'rdeJ' 111 bijzonderheden
te treden.
( __ '
,'cc
,_ -,
" e ,oos Z\JD
\\';~t betre~ de vermeerdering
v~ het l~e~~
van den Eer$ten Volksraad. zal '
/.IJIIl' r,~ef'llentie verstaan,. dat hel DJ~t_mogel~jk)s voor ~ om de toekomstige Wet_,'\ Illg
g~~~el ,~~ al te bmden, en .. dat q~ limiet van 31, .door' hem aaD~evOérd, met
\z:LkeIlJkpr~lJZ~ eeue finale. zal ZlJn, zoowel wat. betreft vertegenwoordigin g
d
,,1\' al~ van de nieuwe bevolking.
van ~
'Inewel
nu Zijne Excellentie tot ~ijn grootste leedwezen weigert om het voorstel
,'i
tt' _nemell. als ee~e billijke concessie aan de nieuwe bevolking der Zuid-Afrikaan
h
:;,'jlllbltek, srkent hiJ toch.,. dat het een~ besliste en aanmerkelijk.e" verbetel)ÏDg
'~LI;ll1de ~vet IS en ~l hIJ .ook gereedelIJk erkennen. dat het wen~éhelijk iS, om door
'_. \ Yetg~~m,g der Z~lld-~tnk~nsche
I_l.c,publ~ekte 'worden bekrachtigd, zelfs afgezien
il liet telt. dat het In ZIjner E~~ellenbe S opinie niet ver gen~
gaat.
!.
,
',
.\an den anderen kant heeft Zijne Excellentie ook erkend, dat mijn verzool(-óm arbitrage
;\\Ideren dan .vreemde .. mogendheden over alle. punten van toekomstig verschil
kl'
de Conventie redelijk IS en dat het alleszins wenschelijk is om zoodanige
_,il~llell vol,gens een zelfwerkend plan beslist te krijgen.
"
\ order is het . onze" beide oeschouwmg,. dat ~r. in di~ geval geene ruiling of
, li pl'OmlS behoort gemaakt
te worden, daar dingen, die op ZICE. zelf wenschelijk zijn,
,i, up hunne eigen meriten behooren behandeld te worden.
t)mtrent deze arbitrage zoude dus kunnen worden overeengekomen afgescheiden
\ .u: dl' al ut niet aann~me door hem van mijn voorstel omtrent het stem~echt.
.
up ~ieze. redeneering afgaande en daar het mijn ernstige wensch is' dat deze
(l11ft'rentle met vruchteloos u.~.'zijn~ wensch.ik.~
Z.ijne Excellentie het volgende voor , "t -llen. nl.: daar volgens ZIjne eigen erkenning mijn voorstel omtrent stemrecht een
"I:lllgl'ijke stap In de rechte directie is, zal ik bereid zijn te ondernemen, om mijn
, h) rs te I voor den
Volksraad te leggen en aan te bevelen ook zonder dat Zijne Excellentie
L\:1 rtllede ten volle instemt.
'
. Van zijnen kant verwacht ~k dan weder, dat Z.ijne Excellentie mijn verzoek om
.l\lltnlge over toekomstige verschillen onder de Conventie voor Harer Majesteit's Bégeering
.Il leggen en aanbevelen.
.
Zijne Excellentie zal echter gereedelijk verstaan, dat zoo Harer Majesteit's Regeering mij ,
,I\'t waver tegemoet
zal komen, om mijn erkend billijk verzoek om arbitrage toe te staan,
'!\I'll ook be.zwa~rhjk zon knnnen
verwachten, dat het volk der Zuid-Afrikaansche Repu>Ii,'\, mijn mgrlJpend voorstel tot stemrechtzal
goedkeuren.
J{t't h~t oog ..op mijn -sterken
wensch, om alle geschillen door arbitrage in der
'I ill lIlt' oeslist te krijgen.
en zoodoende de vnendschapsbanden
tusschen de twee Regeeringen
: t' vL'I'sterken. alsook
met het oog op den vrede en de vriendschap tusschen alle blanke
:l~::;('n van Zuid Afrika, heb ik niet geaarzeld zoover te gaan, dat ik met ZijneExc311entie
"Jl vriendschappelijke
wijze over zuiver binnenlandsche aangelegenheden
heb gecon-.
!"'j"'t'rd en mijn sterk vertrou wen is, dat deze mijn wensch niet onvervuld zal blijven.

i I;llldt~e~·ou bereid

lx'JIlilllR:

r'

',I'

•

0;::~

"j'

HOOGE COMMISSARIS: Het gevolg van Uw memo is, dat U en ik niet in staat
"':l'\H'cst zijn overeen te komen op het voornaamste punt van de onderwerpen, onder
IisCllssie tusschen ons, en ik denk dat wij de zaken niet verder kunnen brengen op
,!eze Conferentie, noch denk ik dat het van eenig nut zal zijn, om op nieuw te verdagen
ell een antwoord. op Uwe memo voor ~. stellen; een v.ol antwoord, .~aar~p zou tijd vo?-r
('\.erweging nocdig hebben.
olgens ffilj!le inzichten l~ de zaak Zljn WIJ thans. nog. m
,Iezplfde positie als waarin WIJ waren v60r de Conferentie; UHEd. zegt dat U mtsechten
'IU~
geneigd zoudt zijn om Uw schema voor den Volksraad te leggen) omtrent het stemrccht : ik wensch hoegenaamd mets te doen om U daarvan af te lelden, maar U moet
het uit eigen beweging doen, en niet als e~? deel van een verstan~houding
met Harer
:\bjesteit's GouvernemenlOp
dezelfde wijze als U verlangt, eemg voorstel omtrent
arbitrage te maken, zal ook dat voorstel op eigen meneten In overwegIng genomen
moeten worden maar niet als eenig deel van de tegenwoordige onderhandelingen- Deze
Conferentie is geheel ten einde, en er is ge~n verplicht~?g aan. een of anderen ka~t, die
daaruit aeboren wordt; ik heb slechts nog Iets .eraan bl] te voegen omtrent arbitrage,
Deze zaak is aanzeroerd gedurende deze discussie, te zamen met andere zaken, maar er
is geen bepaald ~oorstel daaromtrent op dit oog~nblik met batrekking tot de wijze van
arbitr'eeren ; ik heb al reeds gezegd dat er onderwerpen
Zljn, over dewelke Harer
Majesteit's Gouvernement
kl~rblijkelijk
niet zou kunnen arbitreeren, daar lS ook ~!l'
'wijze van arbitreeren, door mlddel v.an bevriende Gouve~e~enten,
die Harer MaJestel.t s
Gouvernement niet zou kunnen admitteeren ; terzelfder tijd.. lS er een. klasse va;n·k.westieswaaromtrent Harer Majestelts Gouvernement
gereed zou zijn te arbitreeren, lndien een
doelmatige methode zou kunnen gevonden worden en indien e~n voorstel. omtrent dat
onderwerp te eeniaer tijd zal voorgeleg~ worden, dan kan dit In overweging genomen
worden, onafhankelijk
van eenige verrichting van deze Conferentie.

y.
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HOWE COMMISSARIS: Het is'mij een :ge~

geweest, op! .voor de eerste
er yenscliJ.llen
d !:ln opmie
bNeefdhtll miJ betoond

maal perS90nlijk kennis met U te pulken. en me~enstaa!ide
'blijven bestiJ,an tassehen ons, dank ik U voor de ~lll~e

:11_ &

bij deze Vergadering.
..

.

.
Na een wo.>O~.vflD:dank van ZHEd. dell Sta!ttj;pt!7dent oy1:':npiU'tijdige
wijze
.en over de dUIdelIJkheId bIJ het vertolken van ZEd. de heer FISCher,were de Conferentie
.gesloten.
.' ,

, Wij, de ondtrgeteekcnden, verklaren onder eede, dat wij namen ter teekening
bebben verkregen op de memories, ingediend bij de regeering der Zuid-Afrikaansclw
Republiek, de petitie, gericht aau de Btitsche Regeering door !ngezetenen van Johannesburg
waarop be~eeTd wordt vervat te Z\lD 21,000 bandteekenmgen, tegensprekende, en wij
verklaren dat de voormelde naamteekeningen door ons op bona fide wijze verkregen zijn.
Pretoria, 27 Mei

1890·.

.
.

(Get) H. }I. DU PREES.
J. MEETS.'

D.I.
O. 1.
Bezworen voor mij

GRAAFF.

OUVIER.

L. J. JAcons, Vrederechter,

'
beden den 27sten Mei 1899, te Pretoria, Zuid-Afrikaansche Republiek.

lJI.iIaI e B.

Compareerde "oor mij Marthinius Smuts de Villiers, 1ste Publieke Aanklaoer en
V:rederechter te Johannesburg, op heden den 20sten dag van Mei 1800, JA II ES ~IDEY,
dIe zweert ~n zegt:
..'
.
.
.
Ik woon t~ 00 de Vi!lieJ'S!ltraat Johannesburg.. ,Op Maandag .den 154en Mei 18!Y.)
In den achtermiddag onh'l.nf! Ik VaD den heer
R. llodd, ~etaris
van da «South
Afncan League» eene petitie aan. Hare MajesteIt de. KODlDgtn van Engeland welke
~t!e ik heb o:vergeschreven en copie waarvan il. hier' aanhecht, gemerkt
Deze
petitie ontving ik om rond te .gaan en naamteekeqlngen te .yerkrijgen, na met mij eene
~vereenk<;>mst was gemaakt ~m het werk te doen voor 5:- per dag. Ik bad eeue
lntro~uetIekaar~ . van de Hooid-Rapporteerder .. van .de. (l Tran.~vaal Leaner», en daarop
beb Ik de retitJe verkref!en. TQen Ik de petitie ontving, ontving ik tegelijkertijd aangehechle brief dd. 15 MeI 1~99, geteekend door W. \Vybergh, President, en T. H. Dodd,
Hon. Secretaris van de ct League», gemerkt «B».

r.

cA.:

groote 'd~l
Bezworen voor mij,

naamt~~nlngen' gekvegeu' ';an"

van -deze

··,(w.g.) '~k'SlJ)E¥!;'

_

s-Ó>,

(w.g.) M. SwU'lS DE V,ILU!:RS,
Iste Publieke
Aanklager en Vrederechter.
,
'

, .Jo)Jannesb\lrg, '15 Ma.y·1St4t
. . This is to certify th~t M'r. James Si4,~
ey-' is
":w, th, ' . orized ;to canvas forsignatures to the accompanymg Petition (No. 97) to.Her
jesty.
< "

here:m

(w.g.) W. WYUERGII~ .
President SOlltn 4f.Jjcan, League.
Transeaal Province, ,

T. R. DOIm,

,\
~\

Hon. Secretary.

\

--

----~~-~~'~

~

,
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Bijlage C.
Compareerde.

voor mij, Vrederechter

te Johannesburg,

die:

................•..

verklaart en zweert:"
.
Ik be? woonachtig te Johannesburg 'en 'beri"bekênd' met de Petitie tot Hai-eMaje ..
telt de Koningin van Engeland omtrent ccGrievances of the Uitlanders J) die ,·eróndendekl·
is geteckend te zijn van omtrent .21,000 Britsehe onderd~Den. Een' dag, .~n tijd geJed6n" _~
was Ik In de Marktgebouw en Ik zag aldaar eene eopie van deze Petite. Dezd-~
was ik gevraagd om te teekenen en· ik teekende omdat ik de Canvasser een ~enoeBeh.
i

.

'

..

,

;

er bij kon doen, maal' ik beschouwde de geheele Petitie veilig, als een belachelijk ding.
ten minste.
. .
Ik zag een ander persoon, die ook de Petitie teekende. Hij teekende niet alleon
zijn naam, maar ik zweel" positief dat hij teekende ten minste tusschen 6 en 8 valschenamen op de Petitie aan Hare Majesteit de Britsche Koningin. Ik zag de Canvasser
gedurende verschillende dagen ,in hetzelfde Marktgebouw. Hij zeide ieder dag (in deochtend ontmoette ~k hem) «come on Captain, si~n your name », ik antwoordde omt~nt
1.( I
have already SIgned D. De Canvasser antwooI'~ de «lt does not matter, SIgn ana gtve
a poor man a chance ». Mijne opinie is, dat de Canvasser woude eenige naamteekeningen
genomen hebben, of vroeger geteekond of niet, slechts om zoovele uaamteekeniegen tekrijgen als mogelijk; het was een kwestie van geld voor de Canvasser. Mijne opinie
omtrent de ~>1,OOOnaamteekeningen is, dat het slechts een cl. farce» is, omdat ik geloof
dat zeer vele naamteekeningen valsch zijn.'
"
Ik ben een Captain "an Hare Majesteit tie Britscho Koningen, regular forces in de'
Kaa pkolonie geweest en een vroeger Inspecteur "an Basutoland Mounted Rifles.

I k had geene ccgrievances»

(w.

g.

Ueëedigd YOOI'mij 0l' den -lO ~Iei '1800,
(w.g,

Ik beloof, dat deze verklaring
verschijnen.

Bijlage

.
.

.
.

zal niet' dool' mij in het Hof of in de courante»

D.

Compareerde voor mij, Marthinius Smuts de Villiers, Vredert:chtel' en f ste Publieke
Aanklager te Johannesburg
ap heden, den ~3sten dag "an MeI 1899, BAnTHOLMEUS
J ACOBt.:S DE JO~G, die zweert en zegt:
..
Ongeveer 'ceii--Tmaand "oor het bekend en gepubliceerd werd dat el' eene pet)t~e
van zoogenaamde Uitlanders ten getale van. 21.000 gestuurd werd aan Hare Majesteit
de Koningin van Engeland en Ierland, kwam ik op zekeren dag m de bar.Y~n de Langlaacte Hotel van Home. Toen ik inkwam had zekere Joe Venner eene petitie aan Hare
~Iafesteit de Koningin oyer fie Edgar-affaire én zoogenaamde andere Uitlandersgrieven,
voor neh. Hij was bezig nam~? er op ~e s~hrijven.
.
. ,
..
Ik vroeg hem wat lilJ aeed.l11J zeide : elk teeken Ijler namen onder de pebtl~,
liet is een ot">'
coede dazs werk want ik kriiz
een bottel bier of stout yoor• elke naam die
,,0
ik onder aan de petitie toeken».

---~----~

ii

:j

~~L

'Com.na;reerde voor,. mlJ··•.
'I'

i'

Jrlarthini.'.· .• ·.~.USS.mn tB.·
• """-

'

'.'
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~Yuue~ ..<~.....•
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bte
.. rt ..1..18".~ -.-.'.' .•...;
..a:: dill sweed ell ....... •
oen,llêBr~:
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ano! .. ~'"

erfJe'.'
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H, etel, ~aari;ijo~:~-~~i;l@~'~~~:i~
On.fJ
een' maan. ~.i..
~ste.· aa.·.tum.:·.:r ~ij·.o ..n,.·
be
.., ken.dt..<;l"OOt
..'.·.· · b.., be.,.·.·~8..
,.d "erd
'. en;8.· pU.hlieeerd
eveer
w~!d
~
eeae pé~till, :bev~
21,~
~~~
~~
Ma)estelt da Konmgtn van Enge1l!11d en',l!lrl~ Jt.'wJII!lk~
" "., .,,',',',~.~ ~ Hare
in de bar. Hij hid'~'
'. 'ate pêtitlt\ bij ziê1li' ,.• ,~Pilll8l'
~
.' eSI.eit de
Koninj!in, ov,er de ~~
en andere zakBll- lIij..vroeg mil; de peti.tie te. kenen.
Ik weJ~eroe, daar ik f(,Vteden was met zaken ZOOaJ$ "" ,~<m
de Zmd-~
et.·.•....

anderen

de.!*.

Republiek. .Er waren: ook anderen in
.Qr1tier·
ook een zeke~. loa
Venner. De houder of drager van de ~
vroeg:~ ~ Vf'Iluer om,~ petitill te
teekenen .. Venner stemde toe, nam de petItie voor SlCh en begOn te schrijven.
Toen
zeide de man met die ~tiEl (da «canvassen)
«teeken maar meer r nNDeu en beloofde
hem voor elken naamteekening een bottel stout. Hij vroeg Venae ook om zijne naamteekeningen zooveel mogelijk elke maal te verawl.eren en dat hoe meer namen bV t,eekende .
hoe beter het voor hem (de «canvasser») was.' loa Venner heeft toen on6eyeer Il of
meer namen neerg~reven,
doch niet eens zijn eigen. . Bij' zeide toen dat luj niet meer
zijne handteekenin~n
kon veranderen.
Toen .~'
bij de petitie tel'Il8 aan da
<lcan.v~er».
Hij (Joe .venn~r), ontving... ,toen ·.JijIl,~tteI ...J;sta.u.;.t~
.. per ~.IUI.~~~:Jl8P._luS
.
met zich weg., lk zelf bedieiide'.·beBi-met .ae--.sliout.;"Jk
Zdg- Jh)i'SOOBlijk,Mt aeze
namen door -Venner geschreven werden. Bet was mogelijk; dBt er meerLmeDSChennamen er op geteekend hebben. Sommige van da stout weid in, de bar ookg6d.ronken.,
(w~~UGENT.
De • canvassen betaalde voor de stout.
)
Bezworen voor mi],
(w.g.) W. SMUTS DE VILUERS,
Vrederechter en 1ste Publ. Aanklager.

8Ula~e r.

Compareerde )7oor mij, Marthinius de Villiers;,.,iste publieke Aanklager en Vl'ed&rechter te Johannesburg, op heden den 2den Mei 1lSW FRANS EDWARD RICH.A.RD ScHDI1lELBUSCP, die zweert en zegt: ""

,
.
.
Ik woon in No. 4, Critic Buildings ' Johannesburg.
Ik ben een Dnitscher en nwas
m Engeland, Koloni~, Vrij~~
en Transvaal.
Ik .ken een zekere A. A. Bankier.
geveer een week voor de petitie van beweerde Britsche onderdanen naar Bare Majesteit
de Koni~
van Engeland van uit Johannesburg werd gezonden, kwam ik in eene kamer
van de Critic Gebouwen, en trof aldaar aan een zekere A.. A. Bankier. Deze had zekere
vellen papjer in ~ijn hand voor teekening, en vroeg mij deze te teekenen.
Ik vroeg hem
wa~ het was. HIJ zeld~ het was eene petitir ' tot de Koningin. Ik zeide, ik ben geen
BrItsche onde~.daa!,. H.IJ zeide .<never mind •• teeken maar.s Ik vroeg hem emij de petitie
te toonen. HIJ zeide hi] had die niet. Ik zag de vellen hadden gepeiforeerd
nummers.
I~ weIge:d , te. teekenen, zeggende, dat ik niet wist of ik mijn iloodvo~
teekeude of
niet. HlJ eging toen zitten e.n begon namen «signatureS) op de petitie te schrijven.
Hij
schreef ongeveer 10 ~ 12 namen .~signatures. ). neer. Reagan was ook daar in de nabijheid.
Gem.elde A. A.,;Bankier vroeg mIJ ook om (s1gl18.tures. neer te schrijven, daar hij dacht
dat Ik het ~oed:wu kunnen doen, zijnde ik een teekenaar.
'
Ik ging toen uit.
Deze verklaring is mij voorgelezen geworden.

9

(w.g.) F. E. R.

Mijne gewone' handteekening
Bezworen voor mij,
(w.g. M. SMUTS DE VILUERS.
1ste Publ. Aankl. en Vrederechter.
Getuige:
(w.g.) J. ROEDEYA~.

.,

is:

(w.g.) Enw;

SCHDUlELBUSOH.

SCHDOlELBUSCH.

•..

en
' ...
death warrant tt J) of W()ONfJll~
mijn attentie. Ik zag_. ".•.
hij op en bracht stukken
.
~f,:8~e~E~rf(.~~P.d~,.·,J)\QBlïJ~iir~
i
zich op de tafel had, juist, . \'Qten.· '." ..... '. .' ,
. ".,'
Hij wees .~ij toe!l weer' dEf",papi~teif~'en:;'êr\,,·.·''.•
g~.schreve~, terwijl toen Ik ze eerst .ag 'e~ nie~ op W~
'.''''..,....
r
hl] « I:I0 .V s ~.at ~}) Ik keek lana" lWl de ....
pa'p.e~;·., ··:f¥;~.~_.,,:i~'UJLJ"~'~1~1U~~~.
Ik henn~er miJ Diet m.eer.:de namen '<lp Jlet ,paPte~,:,:
onmogelijk was o,!?, die 1~ á 15 .Datqen te kijjgeJl,',u' ~_Il,.!
eerst zag. en de tijd dat Ik ze voor de .t\Veetlernul ...._".Qu.
namen niet echt waren.
.
(w.
T. B~'REAGAN..
Bezworen voor mij, 1

'.i"'.

-V.,",;I-"lI

.' i

7

g.)'

(w. g.) SMUTS DE VILLIERS.

Vrederechter

en Eerste Publieke

--~---'

,

"""'"

Aanklager.
.i

i

I

Bijlage H.

J

\

Compareerde
voor mij, Marthinius Smuts de Villiers, Vrederechter'
en 1ste
Publieke Aanklager te Johannesburg,
Zuid-Afri~aansclle Republiek, FBIEDA. HORN, die.
zweert en zegt:··
.'
,
"
-~
,
Ik w.oon Frenkels cottage, Kark Lan4f-Fordsbo_tg .. Ik ben de Weduwe
n.· :
den overledene Bernhard Horn. Hij stierf 11 October, iBm.,
.
Ongevee.r d~ maand' :re~ruali 1'1899, ,'Voordat·,-het bekend !Werd, dat er eene, petitie
aan Hare MaJ~stelt de K,onm8J:n yan Engeland gestuurd werd,t voorgevende te' ~raUea
de naamteekening
.van 2i~. B.ntsche onde~ane~, k.w~JJl.~n. zeker perseon naar ,81.&"' . '
waw---ik----'_Voon
-met-eena petitie aan Bare MaJes!elt ~e KO.J?lngm.~~ Engeland over
Edgar affaire en andere zoogenaamde grieven. HIJ zeide mIJ, dat hIJ. een zeel', arme m.
was, dat hij 6 of 8 kinderen had, die, hij moest onderhouden en dat hij voo- het laten
teekenen van de petitie zooveel per naam kreeg.' Bij. vroeg mij medelijden met hem te
krijgen en mijn naam, zoowel als die van mijne 2 kinderen en mijn overleden man te
tee.kenen: De kinderen zijn in df!, kolonie. Ik had hem dit verteld, ook dat ik mijn man
ruim 5 Jaren door den dood bad verloren. "
.
Ik was jammer voor hem en alleen daarom teekende .ik mijn naam en die van
mijne kinderen, alsmede ook van mijnen overleden man, als volgt:
mijn naam: Mrs. F. HORN,
mijn mans naam : B. HORN,
mijner kinderen namen: H. HORN,

'1

van

d,

>

------

~'-'--'--I

~M.HORN.
Hij ging uit. Ik ken hem niet maar zal hem herkennen
(w.g.)

als ik hem weersie,

MRS. FRmA HORN,
F. HORN.

Bezworen voor mij, dezen 29 Mei 1899,
(w.g.) M. S"UTf: DE VILUERS
'.
Eerste Publieke AaJ}klager en Vrederechter ..
I

,

!

Bijlage I.:

'..

.- - /

I hereby swear and declare that on a certain day: in the month. of February 1~
the exact dat of which 1 do not remember, a person who
In was canvassll~g
for signatures to a certain petition, which. was intended to be forw~rded to Pretoria
praying the Government of the South African Republic t<;lexp_ropI'late the railways,
cancel the dynamite contract and to es~bhsh a better. administration for the pre,:ention
of crime, persuaded me to attach my sl~ature
on hl~ word of honour that It was
nothinn more and nothing less than described above. I signed my name to wha~ I now
learn ~ be a petition which bad. for its obj~ct from tbe com~enc~m~nt to obtain the
intervention
of foreign power In local affairs. 1 p!,otest against ~t m ~s much as ~y
own signature is concerned.
My signature was obtained on the lym ..g misrepresentation
of the canvasser.
I ma~ further add, that I have express.ly ask~~ the. canvasser to show
me the copy of the petition so a~ to be thoroughly acquainted with Its contents, bUTtIn
spite of that, the ca~vass~r declined on the grounds that none of the canvassers were
in exact accordance WIth hlS verhal summary.
Johann'eSburg, 10th Aprll;1899.
/
(w.g.) A. A. HELLERN.
Sworn to me
21/4/99.
H. S. LCKBARD, J.P., VR.~
.....
;
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-Getuigë': .
.

I

)

(w.g.) T. B~'REAGA~.

Gedrukt voo,. en "_verspreid door de
.

•

m ,Van ae Sandt

1LICIC.PfOIt-MaafschtJ

--

----_._-

de Villiers tt Co.

.

