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ZONS- EN MAANSVERDUISTERINGEN.

Er zulleu in het jaar 1.894 twee Zons- en twee
Maansverduisteringen plaats hebben, en een overgang
van de planeet Mercurius OV(lr de Zon.

De eerste zal een gedeeltelijke verduistering zijn
van de Maan, op 21 Maart, niet zichtbaar te Pretoria.

De tweede een ringvormige verduistering van de
Zon, op 6 April, niet zichtbaar te Pretoria.

De derde een gedeeltelijke verduistering van de
Maan, op 15 September, gedeeltelijk zichtbaar te Pretoria.

De verduistering begint te 5 uur 6 minuten v.m.,
terwijl de Maan ondergaat te 5 uur 42 minuten v.m.

De vierde een totale verduisterlng van de Zon, op
29 September, zichtbaar als een gedeeltelijke verduis
tering te Pretoria.

De Zon komt op een paar minuten na dat de
verduistering is ingetreden, welke eindigt om 6 uur
54 minuten 32 seconden v.m.

Ten vijfde cen overgang van de planeet Mercurius
over de Zon, op 10 November, gedeeltelijk zichtbaar
te Pretoria.

De 1e uiterlijke aanraking heeft plaats te 5 u. 25 m. n.m.
De 1e innerlijke » » »» 5 u. 27 m. D.m.
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JANUARI, 31 DAGEN.

Dag MAANSVERANDERINGEN. Zona Maan.s
der

opk.IOnd.
7, Nieuwe Maan ............... 4.37 v.m. OPk.! ond.

Ire! 15, Eerste Kwartier ............ 1.39 v.m.
,!Id

jJ
2], Volle l\Jnan .................. 4.41 n.m.a> 8poorwcg-Q
28, Laatste Kwarticr ............ 6.21 n.m. SpooIweg-:>

", tijd tijd

v.m. n.m. v.m. n.m.
:M 1 {

Nieuwjaarsdag. 4.40 6.33 0.26IIartingsburg tot een dorp verklaard 1883.
D 2 Aardbeving aan de Kaap 1811. 4.49 6.33 0.59

'V 3 Spoorweg naar Newcastle geopcnd 1890. 4.50 6.33 1.37

D 4 Commando tC1en Dingsan 1840. 4.51 6.33 2.18

V 5 Gevecllt van Krokodilrivier 1864. 4.52 6.34 3.4

Z G Eerste courant te Kaapstad uitgegeven 1824. 4.53 6.34 3.56

Z 7 4.54 6.34 4.49

II 8 Slag van Blauwberg 1860. 4.55 6.34 7.54

D 9 4.56 6.34 8.32

W 10 Capitulatie van de Kaap 1806. 4.5; 6.3~ 9.4

D 11 President Reitz illgezworen 1889. 4.58 6.34 9.35

V 12 4.59 6.34 10. 4.

Z 13 5.0 6.84 10.84

Z 14 Stellenbosch afgebrand 1875. 5.0 6.34 11.4
l\{ 15 Transvaal onafhankelijk verklaard 1882. 5.0 6.34 11.4.0

D 16 Gevecbt te Elalldsfontein 1881. 5. 1 6.34 V.m.

W 17 Zandrivier Conventie ]852. 5. 1 6.34 0.21

D 18 Van Riebeek ovcrleden 1677. 5.2 6.34 1. 8

V 19 Kaap aan Engeland afgestaan 1815. 5.2 6.34 2.4

Z 20 Geboortedag van Gelleranl Joubert. 5.3 6.33 3.11

Z 21 Slag van Bethlehem 1866. 5.4 6.33 n.ID. 4.23
l\{ 22 SIng "an lsundhlawaua 1870. 5.5 6.33 7.40

D 23 Inwijding van de Ned. Herv. Kerk, Pretoria '85. 5. 15 6.33 8.19

W 24 lste slag van lJhlobane 1779. 5.6 6.33 8.53

D 25 Potcbefstroom sangelegd 1836 5. 7 6.32 9.24

V 26 Eerste stoomboot san de Kaap aangekomen '51. 5.8 6.32 9.55

Z 27 Geboortedagvan Keizer Willem n van Dqitschl. 5.8 6.82 10.27

Z 28 Slag van Laing's Nek 1881. 5.9 6.81 10.59

M 29 Cetywayo hersteld 1883. 5.10 6.81 11.35

D 30 O.-Vrijstaat door de Engelschen opgegevell '54. 5.11 6.31 v.m.

W 31 i'amboeza ter dood veroordeeld 1840. 5.12 6.30 0.15
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FEB R U A R I, 28 DAGEN.

Dag MAANSVERANDERINGEN. ZOllS MaBUS

der

OPk.! ond.
5 Nieuwe Mnall ...............11.15 n.m. opk. ond.,

'd
13, Rerste Kwartier ............ 0.13 n.m.

,.!Ill £:l 20, Volle Maan .................. 3.40 v.m.Q) cd Spoorweg- Spoorweg-Q) cd 27, Laatste Kwartier ............ 1.58 n.m.~ ..... tijd tijd~

v.m. n.m. v.m. n.m.

D 1 Washington tot Pres. van N.-A. gekozen 1789 5.12 6.29 1.0

V 2 Zulu-oorlog begint 18iO. 5.13 6.29 1.49

Z 3 De O. V.S. tot Engelsch gcbied geprodam. '48. 5.13 6.29 2.42

Z 4 Tro.ctaat mct Dingall.n g..teekcnd 1838. 5.14 0.28 3.37

M 5 Vre<le met Sckoekoeni gesloten 1877. 5.14 0.28 4.32

D 6 P. Retief en 00 anderen vermoord 1838. 5.15 6.27

W 7 Malmani delverijen geproclameerd 1887. 5.15 6.27 7.38

D 8 Slag van Schuinshoogte 1881. 5.10 6.26 8.8

V 9 Dood van Cetywayo 1884. 5.17 0.25 8.38

Z 10 PrtB.HofJ'mallll v.d.O.V.S. treedtafals Pres. '55. 5.18 0.24 9.8

Z 11 5.19 0.24 9.41

:M 12 Gevecht te Roodehuiskraal 1881. 5.19 6.23 10.18

D 13
Grond\Vet~ppro('latneerd1858 en vlag en wapen

5.20 6.22 11.2[bij VollcFlraa<1sbeslllit aBngenomen.
W 14 Panda tot KOlling ycrklaard 1840. 5.20 6.21 11.52

D 15 5.21 6.21 V.m.

V 16 Vredestractaat geteekend door Sekoekoeni '77. 5.22 6.20 053

Z 17 Zulu's aanval op Weenen 1838. 5.23 6.19 2.0

Z 18 Martin Luther overir(len 1540. 5.24 6.18 3.12

)1 10 Keate's uitFlpraak, bepalende de grcl1slijn tus- 5.24 6.18 n.m. 4.23[schen de Z. A. R. en den O.V.S.
D 20 Vuurtorcn te Durban opgericht 1867. 5.25 6.17 0.49

'V 21 Komatic dclverijen geproclameerd 1887. 5.20 6.10 7.20

D 22 Thiomieberg bestormd 1868. 5.27 6.15 7.51

V 23 Onafhankelijkheidot'cl'klaring v. d. O.V.q. 1854. 5.28 6.14 8.23

Z 24 5.28 6.13 8.56

t 25 l)roclamatie van den Vrijsto.atschen V.R. tegen 5.29 6.12 9.81
)1 26 [Pretarius 1857. 5.29 6.11 10.11
D 27 Slag v. Amajuba. heald.g. ('onventie v. Londen '84:. 5.30 6.11 10.53
W 28 5.30 6.10 11.41
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M AART, 31 DAGEN.

Dag MAANSVERANDERINGEN. Zons
I

Mams

del' -7, Nieuwe Maan ............... 3.49 n.m. OPk.1 ond. f OPk·1 ond.

l
14, Eerste Kwartier ............ 7.58 n.m.

~ 21, Volle Maan .................. 3.41 n.m.
cu

29, Laatste Kwartier ............ 9.58 V.m. Epoorweg-Ispoorweg.
~ tijd tijd

-
v.m. n.m. v.m. n.m.

D 1 Teruggave v. d. Kaap a. h. Holl. Gouvern.1803. 5.81 6.9

V 2 5.31 6.8 0.83

Z 8 5.32 0.7 1.27

Z 4 Sir O. Lanyon ingezworen als Administrateur '79. 5.32 6.6 2.24

M 5 5.33 6.5 3.20

D 6 Executie tc Slachtersnek 1810. 5.33 6.4 4.16

W 7 Sekoekoeni's opstand begint 1870. 5.34 6.3 5.13

D 8 Tweede Sekoekoeni oorlog begint 1878. 5.34 0.2 6.30

V {) l'raktaat van Vriendschap, Handel en PQIitiek 5.35 O. 1 7.10
[Verbond tusschen de Z.A.R. en den O.V.S. '89.

Z 10 Eerste Wetgevende Vergadering geopend H80. 5.3'> 6.0 7.43

Z 11 Dood van Moshesh 1870. 5.30 5.59 8.18

M 12 Zulu aanval, Intombi 1879. 5.36 5.58 9.1

D 13 5.37 5.57 9.49

W 14 Brand in de Staatsdrnkkerij 1891. 5.37 5.56 10.45

D 15 5.38 5.55 11.4:9

V 16 Heliograaf in ZuIuIand gcbrnikt 1879. 5.38 5.54 V.m.

Z 17 Gouverneur v. d. Stel tf-ruggeroepen 1707. 5.39 5.53 0.56

Z 18 Zalldrivicr COJlventie te Rustcnb. 1Jekrat'htigd'S2. 5.30 5.51 2.7

M: 19 5.40 5.50 8.13

D 20 5.40 5.49 4.17

W 21 't Garllizoen te Potchef~troomkapituleert 1881. 5.41 5.48 n.m. 5.20

D 22 5.41 5.47 6.20

V 23 {
Goede Vrijdag. Fe.ltdag.

5.42 5.46 6.52
Vrede te Pretoria. geproclameprd 1881.

Z 24 Bijeenkomt te Kleinfontein 1879. 5.42 5.45 7.25

Z 25 Slavenhandel opgeheven 1807. 5.43 5.44 8.5

M: 26 Paalch.Mundag. Feeatdag. 5.43 5.43 8.46
D 27 5.44 5.42 9.83

W 28 'l'weede Slag van mobane 1879. 5.44 5.41 10.23

D 29 Slag van Kombula 1879. 5.44 5.40 11.17

V 30 Tractaa.t met Panda 1838. 5.45 5.39 V.m.

Z 31 l 150'5 5.37 0.13

2
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APRIL, 80 DAGEN.

Dag MA.A.NSVERANDERINGEN. Zona Maana

der --
OPk.1 ond. OPk.1 ond.6, Nieuwe Maan ............... 5.80 V.m.

't:l
13, Eerste Kwartier............... 2. 8 v.m.

~ = 20, Volle Maan .. ...... .......... 4.82 V.m.

~ ~ 28, Laatste Kwartier ............ 4.51 V.m. Spoorweg- Spoorwe!S-
tijd tijd

-
V.m. n.m. V.m. n.m.

Z 1 5.46 6.86 1.7
It[ 2 5.46 6.85 2.3

D 8 Vredt>stract. tUBSchen den O.V.S. en Moshesb. '66. 5.47 5.84 8.1

W 4
Carl Mauch overlE'den 1875. Tractaat tusscben 5.47 5.84 8.56

[de Republieken Lijdenburg en de Z. A. R.
D 6 Generaal Wood te Pretoria 1881. 5.47 5.88 4.53

V 6 Van Riebeek landt te Tafelbaai 1652. 5.48 5.81 5.53

Z 7 Opening van den spoorweg-Charlestown 1891. 5.48 5.30 6.16

Z 8 Lanyon en Wood verlo.ten Pretoria 1881. 5.49 5.29 6.67

M 9 Geboortedag van Koning Leopold van Belgie. 5.60 5.28 7.45

D 10 Constitutie van den O.V.S. geproclam. 1854. 5.50 5.27 8.40

W 11 Protesl v. Pres. Burgers tegen de annexatie 1877. 5.51 5.26 9.41

D 12 Annexatie-Proclamatie van T. Shepstone 1877. 5.51 5.25 10.49

V 13 Kaapkolonie aan de Engelschen afgestaan 1814. 5.52 5.24 11.58

Z 14 5.62 6.23

V.m.

Z 15 5.62 6.23 1.6

M 16 Gevecbt te Keiskamma 1852. 5.53 6.22 2.8

D 17 5.53 6.21 8.8

W 18 5.54 5.19 4.8

D 19 5.154: 5.18 n.m. 5.6

V 20 Port-Elizabeth o.angelegd 1820. 5.65 5.17 5.24:

Z 21 Supplementair Traktaat met Belgie te Brussel 5.05 5.16 6.0
[geteekend 1888.

Z 22 Katreraanval op Grabamstad 1819. 5.56 5.15 6.40

:M: 28 5.56 5.14 7.26

D 24 Dingaan's inval in Natal 1838. 5.57 6.14 8.15

W 25 Pl'oclamatie tegen den treknaarBanjajaland '91. 5.57 5.18 9.7

D 26 Telegraaf geopend naar Johannesburg 1887. (,57 6.18 10.1

V 27 ,;Eerste Parlemelltte Grabamstad gehouden '74. 0.58 5.12 10.59

Z 28 fUS8 5.11 11.52

Z 29 2e Trek naar Damaratand 1875. 5.59 5.10 v.m.

M 80 810.g van Zwartkoppies (O.V.S.) 1845. 6.59 5.0 0.48

I
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MEl, 31 DAG£N
.

Dag MAANSVERANDERINGEN. Zons Maans
der --

5, Nieuwe Maan ............... 4.12 n.m. Opk.1 ood. OPk.! ODd.

j
12, Eerste Kwartier •••.••.•••.• 7.51 V.m.

.lid 19, Volle Maan .................. 6.18 n.m.~ Spoorweg- Bpoorweg-Q)

27, Laatste Kwartier ............ 9.84 n.m.~ tijd tijd

V.m. n.m. v.m. nom.
D 1 Livingstone overleden. 6.0 5.8 1.44

W 2 6.1 5.7 2.89

D 8 l Hemelv••rllId.g. F••ltd.g.
6.1 5.7 8.38Aankomst der Britsche troepen in Natal 1842.

V 4 Ie uitgave v. d. " Barberton Herald" versch. '86 6.2 5.6 4.38

Z 5 J. M. A. WolmaraDS herkozen aIs non-offioieel 6.2 5.5 5.42
[lid van den Uitv. Raad 1893.

Z 6 6.3 5.5

:M 7 Zitting van de twee Volksraden begint. 6.3 5. 4 6.30

D 8 ZElEd.8. J. P. Kruger als Btaatspres. berkozen '88. 6.3 5.8 7.32

W 9 6. 4: 5.2 8.39

D 10 Constitutie v. d. O. Vrijstaat geproclameerd '54 6. 4 5.2 9.4:9

V 11 6.5 5. 1 10.57

Z 12 S. J. P. Kruger als Btaatspresidentbeeedigd '9S. 6.5 5.1
v.m.

Z 13 Tractaat met Dingaan 1839. 6.6 5.0 0.1

:M 14{ Pinklter-M••nd.g. Feeltd.g.
6.7 4.59 1.2Lijdenburgsche delverijen geproclameerd 1873.

D 15 6.8 4.58 2.2

W 16 Tractaat met :Mozelikatse 1853. 6.8 4.58 2.59

D 17 Bupplementair Tractaat met Portngal 1884. 6.9 4.57 3.55

V 18 6.9 4.57 4.53

Z 19 6.10 4.56 5.52
n.m.

Z 20 BritBche Resident verlaat Pretoria '84. 6.10 4.56 5.21

:M 21 Dinizulu Opperhoofd der Zulu'& 1884. 6.11 4.56 6.8
D 22 6.11 4.55 6.59

W 23 6.12 4.55 7.54
D 24: Geboorteda~ v. Koningin Victoria v. Engel. '19. 6.12 4.55 8.49

V 25 Duitsch-Luth. Kerk te Pretoria. ingewijd 1890. 6.13 4.55 9.42
Z 26 6.13 4.55 10.37

Z 27 1e Tre~ naar Damaraland begint 1874. 6.14: 4.54 11.32
:M 28 Sir S. Wolseley, Gouverneur van Transvaal. 6.14 4.54 v.m.
D 29 Dr. W. J. Leyds beeedigd als Btaatssecretaris '93. 6.15 4.54 0.25

W 30 Ie Tractaat met Belgie bekrachtigd 1876. 6.15 4.54 1.20

D 81 Natal door de Engelschen geallnexeerd 184:4:. 6.15 4.54 2.21
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J U N I, 30 DAGEN.

Dag MAANSVERANDERINGEN. Zons ::Maans
der --

OPk.j ODd.
4, Nieuwe Yaan ............... 0.26 v.m. Ollk. ond.

~
10, Eerste Kwartier ............ 2.44 n.m.

~ = 18, Volle Maan .................. 8.86 v.m.
Q)

~ 26, Laatste Kwartier ............11.33 v.m. Spoorwe[- Spoorweg-
~ tijd tijd

v.m. n.m. v.m. n.m.

V 1 Prins Napoleon, gesneuveld 1879. 6.16 4.54 3.22

Z 2 Eerste zode d. Delagoabao.i-spoorw. gekcerd '86. 6.16 4.54 4.28

Z 3 6.17 4.53 5.40

M 4 6.17 4.53

D 5 6.18 4.53 6.22

W 6 6.18 4.53 7.84

D 7 Doctor I.eyds herkozen ala Staatssccretaris 1802. 6.19 4.53 8.46

V 8 6.19 4.53 9.52

Z 9 Oorlog verklaard door O.V.S. aan Moshesh '65. 6.19 4.53 10.55

Z 10 Boshoft" President v. d. O.V.S. 1855. 6.20 4.53 11.56

M 11 6.20 4.53 V.m.
D 12 Volbraad besluit Noten uit te geven 1865. 6.20 4.53 0.55

W 13 Het Traktaat met Duitschland door den Volks- 6.21 4.53 1.50

D 14 [raad bekrachtigd 1885. 6.21 4.5a 2.47

V 15 6.21 4.53 3.44
Z 16 6.21 4.53 4.42

Z 17 Gevecht te Magneetshoogte 1878. 6.22 4.54 5.89

M 18 6.22 4.54 n.m.
D 19 Lichtenburg tot een district verklaard 1882. 6.22 4.54 5.46

W 20 Zululand Arbitrage 1878. 6.22 4.54 6.42

D 21 8poorweg Natal gcopend tot Ladyemith 1880. 6.22 4.54 7.35

V 22 Carolina ala dorp gep\'oclameerd 1885. 6.23 4.55 8.31

Z 23 Volksraadsbesl. rehet kiezen van 1EldenTweeden 6.23 4.55 9.24
[Volkeraad goedgekenrd 1800.

Z 24 6.23 4.55 10.17

M 25 6.23 4.55 11.11

D 26 Gevecbt in Natal 1843. 6.24 4.56 v.m.
W 27 Pretorius' familie bij Drakensberg vermoord '65. 0.24 4.56 0.7

D 28 Tradaat lUet de Nicuwe Rep. tot inliJving in de 0.24 4.56 1.5

V 20 [Z. A. R. geratificeerd 1888.
6.2

4 14.56 2.8

Z SO 6.24 4.56 8.16
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J U L I, 31 DAGE N.

Dag MAANSVERANDERINGEN. Zons Muns
der --

opk Ion~2, Nieuwe Mun ............... 7.16 v.m. op~l~
't:l

9, Eerste Kwartier ............11.45 n.m.
.w

IJ
17, Volle Maan ..................11.33 n.m.Q)

Spoorweg- SpoonvegAQ)

25, Laatate Kwartier ............10.37 n.m.~ tijd tijd

v.m. n.m. v.m. n.m.
Z 1 President Burgers ingelworen 1872. 6.24 4.57 4.28

:M 2 Volkshospitaal te Pretoria. geopend 1888. 6.24 4.57 5.40

D 3 6.24 4.57

W 4 6.24 4.58 6.23

D 5 Gevecht aan Ma.thebi's Kop 1876. 6.24 4.58 7.35

V 6 6.24 4.58 8.43

Z 7 6.24 4.59 9.46

Z 8 6.24 4.59 10.4'

M 9 le Tractaat met Portugal geratlfioeerd 1871. 6.24 4.59 11.46

D :to 6.24 5.0 V.In.

W 11 De Potchefstroomsche delverijen geprocla.m. '87. 6.23 5.1 0.'2

D 12 6.23 5. 1 1.39

V 13 6.23 5.2 2.38

Z 14 President Brand van de O.V.S. overleden 1888. 6.23 5.2 3.34

Z 15 Concessie Selatie-spoorweg goedgekeurd 1891. 6.23 5.3 4.20

M 16 Griqualand-West geann. a. d. Kaapkolollie 1876. 6.23 5.3 5.22

D 17 Gelijkstelling van zwarten met blanken 1828. 6.23 5. 4 D.m. 6.18

W 18 6.22 5.4 5.32

D 19 6.22 5.5 6.27

V 20 6.21 5.5 7.19

Z 21 Vereeniging v. de Nieuwe met de Z. A. R.1888. 6.21 0.5 8.18

Z 22 6.21 5.6 9.5

M 28 Andries Pretoriu8 o"erleden 1853. 6.21 5.6 9.59

D 24 Uitspraak v. Me. Mabon 18 Delagoabasi 1875. 6.20 5.6 10.58

W 25 Oprichting van een pensioenfonds. 6.20 5.7 11.55

D 26 Vrede tusschen l\lankoroane en Yassouw 1882. 6.20 5. '1 v.m.
V 27 6.19 5. 7 0.58

Z 28 6.18 5.8 2.6

Z 29 le Traetaat met Portugal gesloten 1869. 6.17 5.9 8.15
M 30 Aanleg van Ohrigstad 1845. 6.17 5.9 4.25
D 31 N. J. Smit als Vice-President beeedigd 1893. 6.16 5.10 5.28
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AUGUSTUS, 31 DAGEN.

Dag MAANSVERANDERINGE~ Zona Maans
der --

I, Nieuwe Maan •.............. 1.54 n.m. opk.1 nnd. opk.1 ond.8, Eerste Kwartier ............11.35 V.m.

{1
'd 16, Volle Maan .................. 2.47 n.m.
s:l 24, Laatste Kwartier ............ 7.10 V.m.

eI)

~
Spoorweg- Spoorweg-

~ 30, Nieuwe .Maan ............... 9.35 nom. tijd tijd

v.m. n.m.1 n.m. n.m.

W 1 Staatsdrukkerij opgericht 1888. 6.15 5.11

D 2 Conventie-8wazieland 1890. 6.15 5.11 6.21

V 8 late Conventie geteekend te Pretoria 1881. 6.14 5.12 7.28

Z 4 Wet tot verplichte naturaliaatie v. ambten. '91. 6.14 5.12 8.33

Z 6 6.13 6.13 9.33

M 6 Eerste proclamatie van St8llaland 1883. 6.13 5.13 10.31

D 7 6.12 6.14 11.30

W 8 6.11 5.14 v.m.

D 9 6.10 6.15 0.81

V 10 Eerste Museum aan de Kaap 1825. 6.9 5.15 1.27

Z 11 6.9 6.16 2.26

6.8 5.16 8.19
Z 12

:M 13 Sekoekoeni door :Mampoer vermoord '82. 6. 7 5.17 4.9

D 14 6.6 6.18 4.54

W 16 Slag van Thaba BoBigo 1865. 6.5 6.18 5.33

D 16 Proclamatie Nieuwe Republiek in Zululand '84. 6.4 6.19 5.15

V 17 6.4 5.19 6.9

Z 18 Gevecht met Sekoekoeni 1876. 6.3 6.19 7. 1

Z 19 Traktaat tusschen de Z. A. Republiek en Belgie 6.2 5.20 7.55

:M 20 [t8 BruBBel bekrachtigd 1876. 6.1 5.20 8.51

D 21 6. 0 5.20 9.48

W 22 6.0 5.21 10.49

D 23 Telegraaf geopend naar Standerton 1879. 5.59 0.21 11.53

V 24 5.57 5.22 v.m.

Z 25 AankomBt der Hugenoten 1685. 0.06 0.22 1.1

Z 26 5.05 5.23 2.10

11 27 0.03 0.23 8.13

D 28 Slag van Boomplaats 1848. 5.52 0.24 4.9

W 29 Telegraaf geopend naar Utrecht 1887. 5.52 5.24 4.07

D 30 Slag van Secheli 1852. 0.01 0.24 5.38

V 31 Geboortedag van Konlngin Wilhelmina der 0.50 5.25 6.10
[Nederlanden 1880.
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SEPTEMBER, 30 DAGEN.

Dag MA.A.NSVERANDERINGEN. Zons Maans
der --

opt. Iond. opk.1 ond.
7, Eerste Kwartier ............ 2.33 V.m.

't:I
15, Volle Maan .................. 5.52 V.m.

,.bI
~ 22, Laatste Kwartier ............ 2. 2 n.m.Q)

Spoorweg- Spoorweg-
~ ~ 29, Nieuwe Ma8n ............... 7.13 v.m. tijd tijd

vom. n.m. n.m. nom.

Z 1 6.49 5.25 7.15

Z 2 Cetywayo tot Opperhoofd der Zulu's erkend '73. 5.48 5.26 8.16

M 3 Rechter J orissen overleden 1889. 5.47 5.26 9.17

D 4 5.4:6 5.27 10.18

W 5 Cetywayo verlaat Zululand alB gevangene 1879. 5.4:5 5.27 11.17

D 6 5.44: 5.28 V.m.

V 7 5.4:3 5.28 0.15

Z 8 Witwatersrand goudvelden geproclam. 1885. 5.4:2 li,29 1.11

Z 9 5.4:1 5.29 2. 4:

M 10 5.40 5.29 2.50

D 11 5.39 5.30 8.31

W 12 5.38 5.30 4.1I

D 13 5.37 5.80 4.4:2

V 14: Nieuwe Republiek bfj de Z. A.. Rep. ingelijfd '87 5.85 5.31 5.18

Z 15 5.84: 5.81 5.42

Z 16 5.33 5.31 6.4:6

M: 17 Ex-President Pretonus geboren 1819. 5.82 5.32 7.42

D 18 5.81 5.32 8.42

W 19 Telegraa.f Daar Pretoria voltooid 1877. 5.30 5.82 9.4:5

D 20 Ie Proclamatie v. d. Witwatersrand goudv. 1886 5.29 5.38 10.51

V 21 5.28 5.88 11.59

Z 22 De Kaapkolonie door de Engelschen in bezit 5.27 5.34
[genomen 1795. v.m.

Z 28 Cha.ka door Dingaan vermoord 1828. 5.26 5.84: 1.2

M 24: 5.24: 5.84: 1.59

D 25 Eerete Staatscourant uitgegeven 1857. 5.28 5.85 "2.4:9

W 26 Grondwet I.fjdenburg goedgekeurd 1853. 5.21 5.35 3.33

D 27 Sir G. Wolseley komt te Pretoria san 1879. 5.20 5.36 4.11

V 28 Geboortedag van Koning Carlos I van Portugal. 5.19 5.36 4:.4:5

Z 29 5.18 5.87 5.17
n.m.

Z 30 Gevecht te Fort Burgem 1876. 5.17 p.ST 6.59
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OCTOBER, 31 DAGEN.

Dag MA.A.NSVERANDERINGEN. Zona Masns

der

Opk.! ond.6, Eerate Kwartier ............ 8.81 n.m. opk. ond.

rg 14, Volle 1\1&8.n .........0........ 8.11 n.m.
,.Ul 21 f Laatste Kwal'tier ••.•• .•...•. 8.26 n.m.CI)

~ Spoorweg- Spoorweg-CI)

28, Nieuwe Maan ............... 7.27 n.m.~ ~ tijd tijd

v.m. n.m. n.m. n.m.

M 1 Zuid-Afr. College geopend. 5.16 5.87 7.69

D 2 6.15 6.38 9.2

W 8 6.14 6.38 10.2

D 4 6.13 6.39 10.59

V 5 President Reitz geboren 1843. 5.12 5.39 11.54

Z 6 Grond8t. gelegd v. d. N. H. Kerk to Pretoria '83. 5.11 5.40
V.m.

Z 7 Fortugeesch Tractaat v. '75 gerati1iceerd in 1882. 5.10 5.40 0.43

:M 8 5.9 5.41 1.29

D 9 5.8 5.41 2.7

W 10 Pre.ident Kruser'. seboorted_s 1825. 5. 7 6.42 2.42

D 11 Ve'reeniging van Stellaland en Gosen 1883. 0.6 5.42 3.13

V 12 5.5 5.43 8.43

Z 13 Eerste diamant in Afrika gevonden 1867. 5.4 5.43 4.12

Z 14 5.8 5.43 4.41

:M 15 Eerste Courant door de oude t=migr. uitgeg. 'G9. 5.2 5.44 5.11

D 16 Vereen. v.d. Transv. Emigr. met die v.Natal'40. 6.1 5.44 7.37

W 17 Uitspraak in Dloemhof Arbitrage 1871. 5.0 5.45 8.44

D 18 4.5p 6.45 9.51

V 19 De boeren vestigen zich in Natal 1837. 4.58 5.46 10.57

Z 20 4.57 5.47 11.55

Z 21 4.37 5.47 v.m.
y 22 De brug over Zesmljlspruit geopend 1801. 4.56 5.48 0.46

D 23 4.55 5.48 1.30

W 24 4.64 5.49 2.9

D 25 De Volksraad bekra 'htigd de Conventie v.188t. 4.53' 5.49 2.45

V 26 4.62 5.50 816

Z 27 4.51 5.51 3.48

Z 28 De diamantvelden doorEngeland geanllex.1871 4.50 5.52 4.22

M 29 4.50 5.52 4.56 n.m.

D 30 Zendeli~lg Logegary rapporteert de ontdekking 4.40 5.63 7.47

W
81 I [van gOlld in Zoutpansberg 1838. 4.49 5.33 8.47
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NOVEMBER, 30 DAGEN.

Dag MAA.NSVERANDERINGEN" Zons Maans
der --

0, Eerste Kwartier ......A ..... 4.46 n.m. OPk.1 ond. OPk.! oDd.

~I~
13, Volle Yaan .................. 9.19 v.m.

C!) =: 20, Laatste Kwartier I ........... 3.38 v.m.
Spoorwer-C!) ~ 27, Nieuwe Yaan ...............10.24 v.m. Spoorweg-

!:: ~ tijd tijd

v.m. Il.m. n.m. n.m.

D

~ 1
4.48 5.54 9.43

V 4.47 5.55 10.35

Z 3 4.46 5.56 11.26

Z 4 4.45 5.57 v.m.

M 5 4.41 5.57 0.4

D 6 Traktaat van Vriendschap, Vestiging en Koop- 4.44 5.58 0.41[handel met Zwitserland gesloten 1885.
W 7 Yaflco de Gama landt te St. Helenabaai 1497. 4.43 5.58 1.12

D 8 Stellenboscl1 aangelegd 1607. 4.43 5.59 1.42

V 0 4.42 5.59 2.12

Z 10 4.42 6.0 2.89

Z 11 ProtcElt Y. d. Natalschen V.R. tegen }let BritAeh 4.42 6.0 S.10
)I 12 [Bcstuur 1839. 4.41 6.1 8.44

D 13 4.41 6.2 4.23

W 14 4.41 6.3 7.87

D 15 Pretoria aangelegd 1853. 4.40 6.4 8.46

V 16 Suez-kanaal geopend 1869. 4.40 6.4 9.48

Z 17 Kapitein v. Scblickmanll gesllcuveld 1876. 4.39 6. I) 10.43

Z 18 4.38 6.6 11.30

M 10 Panda's dood 18;2. 4.38 6.7 v.m.

D 20 4.3S 6. 7 0.10

W 21 De Volksraad geeft aan dezell Staat den naam 4.38 6.8 0.45

D 22 [van Z.A.. Republiek bcnoorden Vaalrivier '53. 4.37 6.8 1.17

V 23 4.37 6.9 1.49

Z 24 De diamuutv. vel'kluard tot Bl'itl:lch gl'olldgeb. '71. 4.S7 6.10 2.22

Z 25 Protest tegen Bloemhot-Arbitrage '71. 4.S7 6.11 2.56

M 26 Eerste telegraaf aan de Kaap 1855. 4.87 6.11 S.34

D 27 Oprichting van de Oost-Indische Compo 1602. 4.37 6.12 4.17 n.m.

W 28 Sekoekoeni's berg genomen 1879. 4.37 6.13 7.32

D 29 Spoorweg tot Kimberley geopend 1885. 4.87 6.13 8.27

V Iso I 4.37 6.14 I 9.16

I
s
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DECEMBER, 31 DAGEN.

Dag }(A.AKSVERANOEln~GEX.
ZODS MaaDs

der
5, Eerste Kwartier ............ 1.43 n.m. I opk. ond.

12, Volle )J aan .................. 9.16 n.m. Ol)k. ~ ond.

~ 'g 10, Laatstc Kwartier ............ 0.46 n.m.Q ell Spoorweg-a)

~ 26, Nieuwe Maan ............... 3.50 v.m. Epoorweg-
~ tijd tijd

v.m. n.m. n.m. n.m.
Z 1 Slaven v. d. Ksapkolonie vrij verklao.rd '34. 4.38 0.13 9.50

Z 2 Slag v. lIamusa. Dood v. Kap. Scllweizer '85. 4.88 6.16 10.87

M 8 4.38 6.16 11.10

D 4 Aardbe,"ing aan de Kaap 1809. 4.38 6.17 11.41

'V 5 Groote brand te Kaapstad 1882. 4.88 0.18 v.m.

D 6 Tractaat met M. R. Taaiboscll 18i2. 4.38 6.19 0.10

V 7 4.'38 6.20 0.38

Z 8 Oroo'e bijeenkomst lla1Jij Pretoria lA80. 4.38 6.20 1.

Z 0 Ex-President Burgers overleden 1881. 4.38 6.21 1.87

M 10 4.39 6.22 2.13

D 11 Tractaat met Gapsibone 18i3. 4.39 6.22 2.54

W 12 4.89 6.23 8.46

D 13 De Reg. der Z.•\. R. hersteld te Paardckr.1880. 4.39 6.24 7.34

V 14 Delago8-spoorweg tot Komatie geopelld. 4.39 6.25 8.84
Z 15 4.89 6.23 9.25

Z 16 Dingalnldag 1838. Feeltdlg. 4.40 0.20 10.9
l\I 17 Opening v. d. Spoorweg tot Rlocmfontein. 4.40 0.26 10.47

D 18 De Britsche vlug gcheschell te St. I.uciebo.ai '84:. 4.40 6.27 11.19
,y 19 4.n 6.27 11.31

D 20 Slag vall Bronkhorstspruit 1~80. 4.41 6.28 v.m.
y 21 4.42 6.28 0.24
Z 22 4.42 6.20 0.56

Z 23 4.43 6.29 1.81

M 24 443 0.80 2.14

D 25 Kentdag. 4.44 O.SO 2.58
,y 26 4.44 0.31 8.48

D 27 4.41S 0.31 4.42 D.m.

V 28 Gevecht te Zesmij1spruit 1880. 4.46 6.32 7.66

Z 29 4.46 6.82 8.S3

Z 80 Postcollventie met NamI 1885. 4:.4:7 6.32 9.11

1\1 81 Oul1.ejaarsdag. 4.48 6.32 0.42
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PUBLIEKE FEESTDAGEN,
(Volgens Locale Welten).

1 Januari

27 Februari

23 :Maart

20 Muart

3 Mei

14 Mei

10 October

16 December

25 December

Nieuwjam·sdag.

Slag van Amajuba (1GG1).

Goede Vrijdag.

Paasch-Maandag.

Hemelvaartsdap;.

Pinkstcr-Maandag.

GcboorterJag: van President KRUGER,
geboren 1825.

Dingaan verslagel1 (18.18).

Kerstdag.
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LIGGING EN GRENZEN
DER

ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK
EN

Beknopto AardFijkskundige ~chots.

..4.lgememe Ugging.- De Zuid-.A.frikaansche RepubUek strekt zicll uit
ongeveer Tan den 25stell tot den 32sten graad O. L. van Greenwich en
van den 22sten tot den 29sten graad Z. B.

Grmwn.-Zij grenst ten Noorden aan Matabelcland j ten Weste':1
aan het zoogenaarnde Britllch Protectoraat en Bechuanaland j ten
Zuiden aan den Oranje VrljstBat, Natal en Zoeloelandj ten Oosten
aan Zoeloeland, Swazieland en de Portugeesche bezitting Mozambique.

De Zuid-Afrikaansche Republiek beslaat eene oppervlakte van
ongeveer 118,642 vierk. mijlen. Zij maakt een deel uit van een uitge
strekt plateau, dat zich tot in Midden-Afrika uitstrekt en zelden lager
ligt dan 4000 voet boven de oppervlakte der Zee.

De Zuidelijke en Oostelijke rand daarvan wordt gevormd door het
Drakensgebergte, dat eene gemiddelde hoogte bereikt van 7000 voeten.

In het Noorden wordt dit plateau van het Oosten naarhetWe·ten
doorsneden met drie voorname bergketens, n.l.:

a. de Magaliesbergen,
b. de Dwarsbergen, WitConteinbergen, Marikelebergen de Hangklip

oC Waterbergen, Makapau, Zebedele en Maschimalabergen,
c. de Blauwbergen en de Zoutpansbergen. Het hoogste gemeten

bergpunt is ruim 7200 voet.
Het zoogenRamde Hoogveld. dat zich tot aan Magaliesberg en

Lijdenburg en Westelijk langs Vao.lrivier uitstrekt, beslaat eene opper
vlakte van mim 35,000 vierk. mijleD, nagenoeg een derde deel van de
Zuid-ACrikaanFche Republiek. Bij Klipstapel, in het district Ermelo,
bereikt het Hoogveld zijn hoogste punt.

Een groot deel van de ZUid-Afrikaausche Republiek is Bosch\'eld.
De boomen die daar groeieD, zijn, voor het meerendeel, slechta geschikt
voor brandhout. Hoe meer men echter naar het Noorden komt, des
te weeldiger is de plantengroei en des te menigvuldiger de soorten van
boomen. Onder deze lnatate zijn er ook geschikt voor timmeorhout.

De helling van het Drakensgebergte van de Umzinyatie of Buffel
rivier tot aan de Limpopo bevat gebrokeu of Bankenveld. Dit gedeelte
is rijk aan water, gras, hout en steenkooI.

Het klimaat is gematigdj naarmate men meer naar het Noorden
korot heeft men een tropische hitte. Op de hooge plateau's is de
gemiddelde temperatunr 25°.

III. het Boschveld, van de Magaliesberg'>n tot de Limpopo en Noor
delijker, is de temperatuur gemiddeld van 30° tot 40°, terwijl in meer
lager gelegen 8adeelten de thermometer zeer dikwijls 's nachts beneden
nul staat e~ hagel en ijs zich niet zeldDn voordoen.

De Winter is het drolle, de Zomer het regenachtige jaargetijde.
Zaer hevige rez.ene en zware onwcders vergezeld van hagclstormcn
zijn in den Zomer zeer menigvuldig.

Over het algemeen is de Zuid-Afrikaansche Republiek rijkelijk
pedeeld met eene groote verscheidenheid van oUerlei VOOI threngsclen.
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Het DierM'I.t'ijlt: is hier vertegenwoordigd door koeien, ossen, paarden,
muileze]s, schapen, bokken, bijen en eenige vischsoorten i springbokken,
lJsrtebeestt'n blesbokken, het wilde bepst of gnu, de kwagga of zebra,
de ~iraffe, bier kameel genoemd, den struisvogel, eland, buffel en
koedoe, als ook in enkele streken der Republiek de oBfant, rhenoceros,
den leeuw, 't luipaard, (tijger genotmd), hijena, wilden hond en de
tijgerkat i voortB slangen, meer spech.al de cobra, zwarte ringhals en
pofadder.

In de Limpopo huisvesten de krokodil en de zeE'koe i voorta vindt
men nog land en wsterschildpadden (eetbare), roofvogels, muskieten,
tE'tsen (zeer gevallrlijke vlieg), mieren enz.

Hee PZantmrVlt:.-MielielJ1 tarwe, haver, garst, kaft"erkoorn, allerlt·i
groenten. appelen, peren, noten, pruimen perziken, abrikozen, lemoenen,
nartjes, vijgen druiven. grllnaatappell1, pisangs (bananas) enz.

Tabak wordt op vele plaatBen verbouwd, vooral ill het district
Rustenburg, en proeven zijn genomen met het aanplanten vlln ko:ffle,
suiker, katoen, indigo en rijst.

Onder de boomsoorten behooren de gomboom, wilgeboom, de eik,
de sering, de sssegaaihont-, stinkhout-, nieshout-, en geelhoutboom, vele
soorten van doornboomen en de baobab of cremmortartboom. Eindelijk
nog eene verscheidenheid van bloemen, vareus, heesters en woeker
planten, kruiden en gew8.ssen ten dienst~ der geneeskunde.

Hee DelfatoJfmrVlt:.-Goud, lilver, kwikzilver, koper, 1000, tin,
kobalt, asbestos, zink, amiant, cinaber, bitume, ijzer, bismuth, platina,
diamanten, steenkool, kalk, cement, zout, kiezel guhr, salpeter.

De Zuid-ACrikaansche Republiek wordt thans verdeeld in 17 dis
tricten, aan welks hoofd een Landdrost staat.

De goudvelden, hoewel een deel uitmakende van de districten staan
onder het bestuur van speciale Landdrosten.

De voornaamste rivieren zijn: de Vaalrivier, de Krokodilrivier,
en de Olifantsrivier.

Ie. De VaaZtitJier, ontBpringt bij Klipstapel in het district Ermelo,
loopt eerst in Zuid-Westelijke richting eon daarna meer Westelijk langs
de grenslijn van het district Wakkerstroom en door het district Stan
derton i vormt voor een groot deel de Zuidelijke grens van de Zuid
A:frikaansche Repnbliek en de Oo~telijke en Noordelijke grenzen van
den Oranje Vrijstaat, en verlaat bij Blignaut~-pont het grondgebied der
Zuid-Afrikaansche Republiek om zich te vereenigen met de Gariep of
Oranje-rivier welke zich uit!ltort in den Atlantisl'hen Oceaan.

Takken en spruiten van Vall.lrivier zijn Viljoenspruit, Rietspruit,
Kafferspruit, Wolvespruit, Kliprivier I met Gansvlei, Randrivier, Klip
rivier, II, Mooirivier met Wonderloopspruit, 8choonsprnit, Makwasiespruit
en Hartsrivier.

2e. De Krolt:odiZri'IJier,-ontspringt op den Witwatersrand~ district
Heidelberg, loopt in Noordwe-telijke I'ichting door de di·tricten Pretoria
en Rustenbnrg en verder voor een deel langs de Westelijke grens van
genoemd district in Oostelijke richting langs de Noordelijke grenzen
van de districten Wliterberg en Zoutp Ulsberg, onl daarna zich Zuid
OostwaartB een weg te banendoor de Portugee,che bezitting Mozambique,
en vereenigd met Olifantsrivier zicb nit te storten in den Indischen
Oceaan.

Takken en Spruiten der Krokodilrivier zijn:
a. De Ma.rico, welke DntBpringt op Witwa.tersrand, en ontstaat uit

de vereeniging van de kleine en groote Marico. Aan haa.z
rechter oever neemt zij later de Foelani op, breekt vervo gens
door de Dwarsbergen bij Eerste, Tweede en Dercle l)oort en stort
dch daarna uit in Krokodilrivier.

b. Pienaarsrivier, die Aapjesrivier in zich or neemt.
c. Zesmijlspruit of Hennopsrivier.
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J. Sterkstroom, Hexrivier en Elandsrivier, welke, te zamen verr
eenigd haar water aan den lillkeroever van Xrokodilri\rier uit
storten.

b c en d ontspringen op de Magaliesbergen.
6. Zandrivier heeft haar oorsprong in de Zandbergen eu verecnigt

zich met Xlipspruit welke in de Elandsbergen ontspringt.
J. De Pongola met de Tamboeti heeft hare bronnen in de Water

of Hangklipbergen.
g. De Palala ontstaat nit de vereeniging van de kleine en groote

Palala en ontspringt eveneens in de Water-of Hangklipbergen.
h. De Magalaqaeenrivier, aanvankelijk den naam van Nijlstroom

dragende, ontstaat nit de veregniging van den kleinen en grooten
Nijlstroom en ontspringt in den Baf1sberg j Zijtakken zijn : Groot
rivier en Klein Magalaqueemivier.

i. De Ingalele, die ontstaat uit de samenvloeiing van de HOllt- en
Zandrivier, welke laatste in zich opneemt Rietspruit en Dware
rivier. Zij vereenigt zich verder bij Zandrivierspoort met Dorps
rivier, daarna met Braksrivier OIl stort zich vervolgens uit in
de Umpopo.

j. Sterkstroom Jnet de Djelelerh'ier ontspringcll in de Zontpans
bergen.

./c. De Parfurierivier, die onder den naam van Doornrivier ook zijn
oorsprong heeft in de Zontpanllbergell. No. verscheidene spruitjes
in zich te hebben upgenomen, vereenigt ~ij zich met de Motale
rivier en stort daB.rna haM water uit in de Limpopo ofKrokodil
rivier op de grenzen van de Zuid-Afrikaansche Republiek en de
Portngeesche bezitting Mozambique.

3e. OUJantBntMr.-Een arm van de Xlokodilrivier heert even elB
Vaalrivier hare bronnen op Klipstapel, district Ermelo, en stroorot van
daar in Westelijke richting j vervolgens na zich vereenigd te hebben
met Steenkoolspruit Noordwaarts door het district Middelburg, de
grensscheiding gedeeltelijk uitmakende tnsBchen genoemd district,
Pretoria en Waterberg, om zich dan eerat, Noordoost en dan Oostwaarts
te wenden en daam" zich te vereenigen met de Limpopo.

Takken en spruiten der Olifantsrivier zijn:
a. De Steenkoolspnlit, 'Welke ontsllringt bij Trichardsfontein in het

district Standerton.
b. De Van Kolders- of kleine Olifalltsrivicr, die van Wonderfontein,

district Middelbnrg, korot, stl'Oomt eerat in Westelijke richting
(bijna even'W'ijdig aan de lijn van den Dclugoa-baai Spoorweg)
en buigt zich duma meer Noonlwaarts tot ~ij zich bij 'Vater
val in de Olifantsrivier stort.

c. De Rhenosterrivier, in haren bencclenloOIJ Rhenosterpoort ge
noemd, welke gedeeltelijk de natuul'1ijke grens uitmaakt tU8s('hen
de districten Pretoria. en Middelburg, ontstaat uit lIe samenvloei
iug van Wilgerivier en Bronkho1'8ts})mit, die beide ontspriugcn
bij het punt, waar de distriC'tcn Pretoria, Mid<lclburg en Heidel
berg elkander aanraken.

d. Elandsrivier versterkt door 't water van de Kameelrivicr, valt
juist op de grens van de distriC'tcn Pretoria en WlLterberg in de
Olifantsrivier.

e. De Zebedelasrivier, ",elke haren o01'8prong heeft nabij de goud
plaats Eersteling in het district Zoutllansberp; en gedeeltelijk de
natuurlijke grens uitmaakt tusschen de distriC'ten Zoutpausberg
en Waterberg.

J. De 8teelpoortrivier die ten Zuiden vall de Bothas, en de Steen
kamp8berg in het distri('t Middelbllrg ontst8at, nit de samen
vloeiing van eenige kleine spruiteu, stroomt Noordwaarts tus
sc:hen genoemde bergen door j maar voor zij de grens tusBchen de
districten Mid~elburg en Lijdenburg overachrijdt, buigt zij zich
naar het Noord-Oosten. Tal van zijtakken ",aarvau Dwars- en
Watervalsrivier de voomaamste zijn, komen 't water van Steel
poortsrivier vermeerderen, dat bij Samenloop in het district
Lijdenburg in de Olifantsrivier v(l.lt.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services



23

g. De Ohrigstad, rechter zijtak van de Olif'antsrivier, welke zoo
genoemd is naar 't dorp van dien naam en o. a. de Treurrivier
in zich opneemt.

I,. De groote Letaba, die de Sindele, de Molototsirivier en de
Tabanyaua opneemt, en

i. de Selati of' Bhelate, ontspl'ingen beide in de Drakensbergen en
stroomen van daar boogsgewijze naar het Oosten, door een
landstreek rijk aan mineralen, tot ze in de Olifantsrivier uit
monden.

Ale kleinere rivierell der Zuid-Afrikaausche Republiek kunueu
nog geuoemd worden:

Ie. De Inkoffiatierivier. ontstaande uit de vereeniging van de
Manhele, de :Motlamoxale of' Zandrivier, de Babierivier, de Krokodil
rivier en de Komatie.

De Krokodilrivier die op Grootsuikerboschkop in het district
Lijdenburg ontBpringt, neemt in zich op de wateren van Elandsspruit,
Nelspruit, Noordkaap en Zuidkaap rivieren.

De Komatie, die haren oorsprong neemt in het district 'Ermelo,
heef't tot zijtakken; Vaalwater, Buffelspruit en Theespruit.

2e. De groote U;,utie heeft hare bronnen in het district Enllelo op
de Randbergen, loopt door Swazieland in eene Oostelijke richting ell
stort zich onder den naam van Maputarivier nit in de Delagoabaai, na
op Portngeesch grondgebied de wateren Tan de Pongola in zich te
hebben opgenomen.

De Pongola ontepringt in het district Utrecht, maakt, voor een
deel de grensscheiding uit tu88chen de districten Piet Retief; Utrecht en
Vrijheid, vervolgt haren loop Oostwaarts door Umgoyana om daama
in Noordelijke richting door Amatongaland zich met de Maputa to
vereenigen.

Voornaamste takken zijn:
De kleine Usuturivier, de Assegaai- of' Umkontorivier en de Um

kompasirivier.
8e. Vindt men de bronnen in het district Vrijheid van de Mkusi

die in 't St. Lucia meer uitloopt, van de Zwarte en Witte Umvolosi,
die zich op de grenzen van Zululand vereenigen tot ~~ne rivier, welke
haar water in de St. Lucia-baai uitstort en van de Umlatoosirivier, die
zich in den Indischen Oceaan stort.

4e. De Bnft'elrivier, die na hare vereeniging met de Tllgala, laatst
genoemden naam ontvangt, ontspringt op de Verzamelbergen in het
district Wakkerstroom; loopt langs de grenzen van het diHtrict Utrecht
in Zuid-Oostelijke richting door Natal, en stort zich uit in den Indi
Behan Oceaan.

Hare voornaalllste takken zijn, Coldstream, Slangrivier, Doorn
8!,ruit en Bloedrivier.

De voornaamste Bergketeus van de Zuid-Afrikaal1sche Repnbliek zijn :
De Katl&Zamba of' D/'ake'UJberoen, die de Oranje Vrijstaat van Natal

scheiden, z~tten zich door het Oostell vau de Republiek in steede lager
wordende ketene voort, tot aan de Limpopo.

In het Zuidoosten van de Zuid-Afrikaansche Republiek, draagt het
gebergte den D.aam van Verzamelbergen, meer Noordelijk vorDlt een deel
van de Katlaflwa den Oostelijken rand der hoogvlakte van het bin
nenland, en worclt dan ook de Randbergen genoemd. Alleen de Oos
telijke helling van laatstgenoemde bergen is zeer steil. Daar men
weinig overgangen of' passen vindt, zijn de Dmkell8bergen een hinderpaal
voor 't verkeer, maar vergoeden dit weder door hun rijkdo1ll as.n goud.

Ais de meest bekende toppen en passen in de Drakeusbergen ver
dienen vooral vermelding:

a. Langnek. een platte iuzinking van het gebergte in het Zuiden
vau Wakkerstroom, of'liever op de grens tUFJschen dit district
en Kliprivier, Natal, eigenlijk Laino'mek geheeten, naar den
eigenaar der aangelegen plaats.
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b. Spiulcop of .A..'1I&ajuba.
c. De Verzamel- en de Raudbergen, reeds boven vermeld, strekken

zich Noordwaart8 over 't district Wakkerstroom uit.
d. De Mapu1I&tda-reek8 is een Westelijke uitlooper van 't Kathlamba

gebergte, in het Noorden van het district Ermelo.
e. Rhenolterlcop is aan den liuker oever van Rhenosterrivier, in het

district Pretoria gelcgen.
f. De Mago'1ljwabergen, die Lijdenlml'g van Swazieland schei(len,

verbinden twee rijke goudvelden n.l.: De Komatie-gondvelden
nabij Komatiepoort en de Kaap-goudvelden. ten Zuidell van de
Krokodilrivier, op de grens van Lijdenburg gelegen.

fl. De Kaapbergen.
1,. Spitskop II, teu 'Vesten en
i. Mauch'Bbel"g ten Oosten van de hoofllplaats Lijdenbnrg gelegen.

Laststgenoemdt> berg dankt zijn naam aan den geleerden aarel
kundige ell reiziger Mauch.

j. Ot'oot en Klein SuikerboBchko]J. liggen ten OORten van de
k. Steenka'1lUJbel"gen, die de grens tussclleu de districtell l\Iidelelbul'g'm Lijdenbnrg onder een scherpen hoek sllijden.
De voornaamste bergtoppen en hoogste punten der Drskenl:lbergeu

en de voortzetting daarvan zij n :
De Ingwenya 2530 meterfl, l\Ianchsber~ in Lijelenburg 2190 meterl'l;

Klipstapel in Middelburg 2000 metel'tl; Forbeflrif in Lijdenburg 2000
meters; Plateau van de Kaap en Lijdenbur~ 't9 ~o meter~ ; Meer Chris
sie ill Ermelo 1920 metE'r~; Uanwarne in Wakker~troom 19 6 meters;
Spit~kop in Lijdenburg 1710 meterl:lj IIulnck in Utre('ht 1860 meterd j
M. W. Stroom 1,390 meters; Lijdenburg 1410 meterM; Moodie (Lijelen
burg) 1500 meters.

De 2dc bergketcn van de Zl1id-A.t'rikaall~ch Republiek, wat do
lellgte aangaat, is het Lebombo-gcbet'gfc, dat zicl1 ill eene riehti~ van
llet Zuiden naar het Noor<len langs de grells tUHli1chen Swazieland en
Tongaland nit.'1trekt en vereler langs de OOfoltp;renB der Zuid-Afrikaansche
Republiek loopt, om doze van de Portugeeschc b('zittingell te Bcheiden.
De OOfltelijke hel1in~ van het Lebombo gebergte vormt den steilen
ralld van 't kustterras en is vooral in het Zuidell vrij steil, ill het
Noorl1en datlrentegeJl is het niets llleer dan cene heuvelrij.

De voornaamHte poorten ofbergpatlHcn vall het Lebombo-gebergte zijn:
a. De K01l&aticpoort, waar lIe Komatierivier dool'fltroomt.
b. De Sabiepoort, naar de Sabierivier geheeten, die hierlloor lmren

weg vindt j verder,
c. De poorten ",aardour ele OlifalltFlrivier en tle LimpollU elen Zuili

Afrikaanschen bodCJll verlaten.
De 3de bergketen ifl:
De lVitwateraTand. die voor eell deel de grell~Hchcieling nitmaakt

tu~chen de diHtricten Pretoria ell Heidelberg.
In dit gedeelte van den bergketen vbult men de Witwatersrand

flOlJdt'el,ltm., de belangrijkato van den tegellwoordig('n tijd, waarop
J uhanneHburg gelegcn is.

Voorbij de grens van het diHtrict Pretoria foItrckt ele Witwatl'rsraml
zkh verder uit in ecne riehting Oost-West tot aau de Groote :Marico
Til"ier en maakt de natuurlijke grens uit tUl:lschen ele districten Rusten
burg en Potchefl'ltroolll,

Daar de Zuidzijde van den Witwatertlralld Vl'ij steil ill, brengt hij
t'cheiding ill 't klimaat te weep;, maar nog sterker valt deze Bcheiding
waar te nemen bij de Magalie,bergen in het district Rnstenburg gelegen
LaatlitRenoemde bergkete1\ loollt eerst voor cen klein gedeelte 'l:>oogs
gewijze door !let dil'ltrict Pretoria, 18n~s de Hoofelpaat8 vall dien naam,
elan een eind bijna evenwijdig met Witwatersrand in Oostelijke richting
en stl'ekt zich vervolgens naar het Noord-Oosten nit tot voorbij do
Hoofdplaats Rnstenburg.
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BEKNOPTE SCHETS
VAN DE

GESOHIEDENIS DER Z. A. REPUBLIEK.

In de jaren 1885-1888 verHeten honderden Boeren de Kaap-Kolonie.
Door deze gebeurtenis "de Groote Trek" genoemd werd de grond gelegd
tot de zelfstandigheid van de Zuid-A.frikaansche Republisk.

Ontevreden met het bestuur der Engelschen in dr Kolonie en ver
vuld met ernstige grieven tegen de maatregelen door het Britsch
bewind genomen, besloten de Boeren te trekken en over de dranje
riner hun vrijheid t3 zoeken. De ttleesten hunner waren nit Cradock,
Wintt'rberg. Somerset, Graaff-Reinet, Uitenhage en Swellendam.

Reeds in 1884 was een gezelschap waaronder Pieter Uijs en Gert
Rudolph met 14 wagens naar Natal vertrokken. Later ging een gezel
schap van 49 personen onder Louis Trichard op reis met Hans van
Ren!'burg, dat in Februari 1886 de Vaal bereikte en in Mei Zoutpansberg.
Het gezelschap onder laatstgenoemde werd bijna geheel door de kaffers
vermoord. Eerstgenoemde bereikte met een deel der zijnen Delagoabaai j
de overgeblevenen kwamen in Juli '89 weder over zee in Natal aan,

Andries Rentlrik PQtgieter. Pieter Retief en Gert Maritz zijn echter
de mannen, die den uittocht hebben geleid. Langs wettigen weg door
traktaten met de Hoofden der Kaft'erstammen te sluiten, trachtten zij de
begeerde woonplaatsen voor zich en de hunnen te verkrijgen. Onder
Andries Rendrik Potgieter als Commandant-Generaal trokken ongeveer
200 personen in twee deelen op naar Thaba'Ntshu. Bij Vetrivier sloot
Potgieter een verdrag met Makwana. Bij dat verdrsg werd het land
tusschen Vet- en Vaalrivier Ban de Emigranten afgestaan, onder voor
waarde, dat de Emigranten hen zouden beschermen tegen de Matabelen.
In Augustus 1886 door Moselekat&e onverhoeds aangevaDen, werden
meer dan 50 hunner vermoord. De overigen trokken in lager bij
Vechtkop in de nabijheid van Rhenosterrivier waar zij in October
weder door dien vijand werden overvalIen en dezen een gevoelig verlies
toebrachten.

Nadat de verkiezing van den Eersten Emigranten Volksraad op
2 December 1886 had plaats gehad, werd een Commando gereed gemaakt
om Mo~elekatse in zijne stad M:osega te overvallen en te tuchtigen; dit
geschiedde op 17 Januari 1887, waarbij de Matabelen groote 'Verliezen
leden en de Boeren aanzienlijken buit behaalden. Inrniddels waren
meerdere Emigranten aangekomen en terwijl Piet Retie! op kondschap
was Baal Natal had een tweede expeditie tegen M:oselekatse pla-ata
onder Potgieter en Uijs in November 1887. De strijd had plaata bij de
Marikwa, dicht bij de Limpopo. met dat gevolg, dat de vijand over de
Limpopo vluchtte en de Boeren zijn land in bezit namen. Door deze
overwinning kwamen de Emigranten in het bezit van een groot deel
van de tegenwoordige Zuid-Afrikaansche Republiek en den Oranje
Vrijstaat, en Potgieter als Commandant vaardigde eene proclamatie
uit. waarbij het gebied, waarover Moselekatee geheerscht had, tot het
wettig bezit der Emigranten werd verklaard. In dien tusschentijd was
Piet Retie! met ongeveer 1000 wagens met Emigranten de Drakens
bergen overgetrokken met het doel een tractaat met Dingaan te sluiten
tot afstand van grondgebied ten behoeve der Emigranten. De ontvangst
die hij daar genoot met een 60tal der aanzienlijkste boeren Bcheen het
goed vertrouwen van Piet Retief te bevestigen. De akte van afstand
werd opgemaakt, gelezen, geteekend en aan hem ter hand gesteld.
Tot aftcheid louden de boeren Dingaa.n in zijn kraal komen begroeten
en een dronk gebruiken. De drank wordt aangeboden. Dinsaan staat

4:
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op en zegt: -Bulala abatagati" (-slaat de duivels dood") en Fiet
Retiel viel met de zfjnen in Dingaans hoofdp'aats Umkllngunhlovu als
een slachtoffer van snood verraad op bevel van den barbaar Dingaan.
Onmiddellijk daarop vulgden de bloedige tooneelen lange de Blauwkrans
en de Bosmanrivier door de Zoeloe's aangericht, tot dat zij door een
ernstig gencht bij Vechtlager door de Emigranten op de vlucht werden
gedreven. Nadat de Zoeloe's door de Em"granten onder leiding van
Potgieter en Uijs vllor hQnne barbaarsche wreedheden waren getuchtigd,
keerde eerstgenoemde voor goed over het Drakensgebergte terug. Pieter
Lavras Uijs en zijn 15 jarige zoon Dirk waren gesneuveld en toen
Gert :Maritz als I ommandant-Generaal den 15den October 1888 overleed,
was Andries Wessel Pretorius de vijfde Commandant-Generaal, die
binnen 6t1n iaar tijds werd verkozen. Deze zette den ourll g tegen
Dingaan voort, ve:rdreef hem en stelde in naam van de Republiek van
den Natalschen Volksraad Panda in diens p al,ts.

Inmiddels was Po gieter met een groot aantaI der Voortrekkers
eerst naar Za"drivier, daarna naar Mooirivier getrokken, waar hij den

"grand legde tot de tegenwoordige hoofdstad van de Zuid-Afrikaansche
Republiel{ naar hem Potchefstroom genoemd. Toen NIdal den 18den
Maart 1844: tot een deel der Kaapkolonie werd verklaard, verliet voor
h.et einde des jaars het grootste deel der Emigranten Natal en begaf
zich deels naar de Vaal, waar Hendrik Potgieter Commandant was
van de districten Winburg en Potchefstroom, terwijl anderen meer
westelijlc: of zuideHjk gingen wonen. Van deze laatBten trukken velE'n
later noordwaarts over Vaalrivier. Terwijl de7'en zich vestigden in
het tegenwoordige Rustenburg. was PotgieJer met de zijnen verder
voortgetrokken en had zich in Lijdenburg en Zoutpansberg nedergezet.
Toen later Andries Pretorius uit Natal door zijne medeburgers was
afgezonden om d n Enge1schen bewindhebber Sir Henry Pottinger te
Grahamstad hunne rechtmatige grieven bloot te leggen en deze weigerde
hen te ontvangen zag hij geen andere uitkomst dan in een nieuwen
trek.

Welzocht Sir Henry Smith, de Gouverneur van de Kaapkolonie en
Regeerings-Commissaris van Zuid Afrika hem daarvan tenlg te brengen,
maar Pretorius verklaarde. dat de boeren niet onder het. Engelsch
bestuur konden leven; en weldra trok hij over de Vaal, om zich in de
Mugaliesbergen met de zijnen te vestigen. Van dieD tijd werd van de
zijde der Engelscllen een prijs van .£1000 uitgeloofd voor de aanhouding
van Pretorills en werdeD zijne bezittingen verbeurd verklaard.

De Engelsche Regeering ontevreden over het verlies van menschen
levens ell' de groote s .mmen gelds, die de zaken van Zuid-Afrika 'Ver
oorzaakten, zag uit naar beperking van het Brits h gezag in dit wereld
deel. De Republikeinen hier zochten onafhankelijkheirt van Engeland.
ED toen in Augustus 1851 hnnderd zeven en dertig burgers des lands
een adres aan Pretoriu.. teekenden om hem te verzoeken het bestuur
van de zakeD des lands op zich te nemen en de Boeren van aUe kanten
daarmede instemden en het Opperhoufd der Basoetos deel nam aan
het verzoek, toonde Pretorills zich bereid met het Engelsch bewind
over de Souvereiniteit in onderhandeling te treden. De proclamatie
waarbij eene belooning voor zijne aanhouding ,\\'as gesteld en zijne
goederen waren verbeurd verklaard, werd i rgetrok"en. Men kwum
overeen den 16den Januari 1852 op de plaate van P, A. Venter hij
Zandrivipr eene samenkomst te houden. Pretorius van zijne mede
afgevaardigden vergezeld ten geta1e van ongeveer 31)0, verscheDen ter
bestemder pla.a.tse eD den 17den Januari 1852 werd het Verdrag van
Zandrivier geteekend. De Hoofdbepalingen daarvan zijn :

le. Het Britsche Gouvernement waarborgt aaD de Emigranten 'Bopren
ten DoordeD van de Vaal 'Volle onafhankelfjkheid.

2e. De Britsche RegeeriDg zal geene verbintenis onderhouden of
aanknOOpE'D met gekleurde natien ten DoordeD van Vaalrivier.

Se. GeeD alavernij zal door de Emigranten in hun land wordeD
toegelaten.

De 16de Maart 1852 brak aan. De Volksraad vergaderde te
Rustenburg. Pretorius en Potgieter reikten elkander bij den openge..
slagen Bijbel de hand en de Volksraad Dam met eenparige stemmeD
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het gesloten Verdrag aan, de Transvaal werd van toen at de Zuid
Afrikaansche Republiek.

Hendrik Potgieter en Andries PretoriuB overleefden die gebeurtenis
niet lang j de eerate stierf in Maart en laatstgenl)emd~ in Juli van hEt
jaar 1858.

Den 8sten Augustus daaropvolgende benoemde de Volksraad Martinns
Wessel Pretorius tot opvolger r:ijns vaders en in plaats van wijlen
Hendrik werd diens zoon P. G. Potgieter door genoemd lichaam tot
Commandant-Generaal aangesteld.

Omstreeks dezen tijd werd het ade district gevormli en op de
aangekochte plaatsen van Prinsloo en van der Walt een dorp gesticbt
dat naar Pretorius, Pretoria werd genoemd, dat in 1860 de zetelplaats
werd vQ.n de Regeering der Zuid-.A.frikaansche Republiek.

Nog altijd ontbrak de nooriige eenheid in 't Bestuur des lands;
gelukkilP; dat zij in 1858 en 1860 tot stand kwam respE'ctievelijk dO(lr
de I.ereeniging met Zoutpansberg en Lijdenburg; met laatstgenoemde
Republiek trad oOk het district Utrecht toe, hetwelk gesticht was
door Emigranten later uit Natal gekomen, aan wit-n Panda den J!'rond
had afgestaan, waarop zij woonden. Pretorius bleef, een paar jqar uit.
gezonderd, Presillent tot 1871. Zijne pogingen om den Oranje-Vrijstaat
en de Zuid-Afrikaansche Republiek te vereenigell, mislukten. Onder
zijn hestuur werd de Grondwet ontworpen en goedgekeurd, 1857.

Bij Volksraadsbesluit werd in 1858 het wapen voor de Zuid-Afri
kaansche Republiek vastgesteld, en een vlag voor den Staat gekuzcn.
bestaande uit drie banen, rood, wit en blauw met een vierde baan groen
lange den stoke Ais zinspreuk werd aangenomen ~ Eendracht maakt
Macht.

In 1859 wer I Pretorius tot President van den Vrijstaat gekozen
door toedoen van degenpn, die eene Zuid-.A.frikaansche Confederatie in
het leven wilden roepen.

Daarop volgde een tijd van verwarring in de Transvaal en Pretorius
deed afstand van zijn Presidentschap in de Zuid-Afrikaansche Republiek.
De Oonfederatieplannen liepen uit op niets. In de Zuid-Afrikaansche
~publiek ontstond ("en bllrgeroorlog, owaarbij burgers sneuvelden. en
g.>wond werden. Gelukkig kwam daaraan een einde toen Paul Kruger
tot Commandant-Generaal en Pretorius wpder in :Mei 1864 tot President
werd ingezworen. Met hen was de Regeering sterk gellopg om orde
en rust te handhaven. Ter bevordering van een J!'oed en gert'geld
bestuur werden .. evormd de districten Wakkeratroom in 1859, Waterberg
en Heidelberg in 1866, Bloemhof in 1869, Middelburg en Marico
in 1871.

In 1869 werd Pretorius als Staatspresident herkozen....
Een verachil. ontstaan over de juiste grens tusschen den Oranje

Vrijstaat en de Zuid-Afrikaansche Republiek, werd ter beslissing opge
drllgen aan Robert William Keate, Luitenant-Gouverneur van Natal, die
in Januari 1870 te Harrismith in tegenwoordigheid van de Presidenten
Pretorius en Brand, van Kruger, Venter en anderen besliste, dat Klip
l.'ivier en verder VaqIrivier de grens zou zijn voor beide Republieken.

Niet zoo voorflpoedig ging de grensregt>ling in het westen van de
Zuid-Afrikaansche Republiek HiE'r kwamen de diamanten en belangen
van verschillende partijen in't spel. Verschillende bijet>nkomsten tot
regeling der zaak mislukten, totdat partijen eindelijk overeenkwamen
de einduitspraak op te dragen aan Luitenant-Gouverneur Keate in Natal.
Het Hof van Arbitrage kwam 4 April te Bloemhof bijeeri. en 17
October 1871 teekend,. Luitenant-Gouverneur Keate te Maritzburg de
uitspraak van Bloemhof, bekend als Keate Award. Deze uitspraak,
waardoor de Zuid-Afrikaa.nsche Republiek een aanzienlijk deel van halU"
grondgebied zou verliezen, werd door President Prctorius onderteekeIid
en verwekte zulk een st'lrm van verontwaardiging in den Volksraad te
Pretoria in November 1871 dat de President en meer andere voorname
ambtenaren der Zuid-Afrikaansche Republiek moesten aftreden. D. J.
Erasmus wprd door den Volksraad ala Waamemend-Staatspresident
aangesteld en eene proclamatie werd uitgevaardigd waarbij de Keate
Award werd verworpen, terwijl maatregelen werden genomen om het
grondgebied van den Staat, zoo noodig krachtig te verdedi8en.
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Er moest nu een nieuwe President verkozen worden. De Grondwet
werd gewUzigd met het oog op die keuze. Tot heden moest de Staats
president een burger des lands zUn; nu werd Ie loodanig veranderd,
dat iemand, geen burger des lands zijnde, als hoofd 'fan den Staat
kon verkolen worden. (.) Velen wenschten den Oranje-Vrijstaatschen
President, maar toen deze voor die eer bedankte werd Dr. Thomas
Franpois Burgers met 2964 van de 8352 uitgebrachte stemmen verkolelL
en den lsten Juli 1872 als Staatspresident der Zuid-Afrikaanscho
Republiek ingezworen. HU trachtte de Zuid-Afrikaansche Repnbliek
ten aanzien van haren handel, onafhankelijk te maken van EngelaJld.
Door een spoorweg in verbinding mot Delagoabaai trachtte hij dat doel
te bereiken. Daartoe vertrok hij in 1875 naar Europa en sloot een
Tractaat van Handel en Vriendschap met Portugal.

Vele burgers verklaarden lich tegen de plannen van den Staats
president; sommigen verlieten de Zuid-Afrikaansche Republiek en
trokken door de Kalihari naar Damaraland en vestigden zich in het
Westen bij Humpata in het gebied der Portugeezen

Van zijne reis naar Europa teruggekeerd, en vervuld met pIannell
ter verbetering van het onderwijs en in het bestuur des lands, brak
de oorlog met Sekoekoeni uit, die ~n voor den President ~n voor de
Republiek noodlottig was. In 18i6 achtte genoemd Opperhoofd dat
voor hem de tijd gekomen was, om zieh van de heel'BchappfJ der
blanken te bevrijden. Daar de strijd tegen hem onvermijdelijk was,
trokken ruim 20vO burgers in twee afdeelingen op tegen de sterkten
van Sekoekoeni. In den beginne was de strijd in 't voordeel van de
boeren; later in hun nadeel. Een aanval op de &tad waar Johannes,
de broer van Sekoekoeni, woonde, mislukte. Het Commando werd
ontevreden; velen &!keerig van de wijze, waarop deze oorlog door
President Burgers gevoerd werd, wilden naar huis. In een woord de
tocht mislukte. Wei deed President Burgers al het mogelijke en
maakte nieuwe plannen om den ytand tot onderwerping te brengen,
maar het geld daartoe door den Volksraad toegestaan, bam niet; het
werd niet of heel slecht opgebracht. Het vertrouwen in President
Burgers bestond niet meer. In 1877 was lijn diensttijd verstreken.
Toen IOU het hebben moeten blijken of het volk hem of een ander in
IUne plaats tot Staatspresident zou hebben verkozen. :Maar alvorens
het BOO ver kwam, was de Zuid-,Afrikaansche Republiek door Engeland
geannexeerd.

Den 12den April 1877, vaardigde Sir Theophilus Shepstone 18
Pretoria eene Proclamatie nit waarbU het gezag der Engelsche Koningil1
over de Zuid-Afrikaansche Republiek den volke werd afgekondigd.
Presiaent Burgers protesteerde daartegen en de Boeren zoo min als de
Regeering hebben ooit hun goedkeuring daaraan gegeven.

Niet lang na deze gebeurtenis waren de HoH. Paul Kruger,
Dr. Jorissen en W. E. Bok door het Uitvoerend Comitc1 van den Volks
raad naar Engeland afgevaardigd, om de annexatie ongedaan 18 maken ;
maar t8 vergeefs. Vrijbeid en zelfbestuur werden mogelijk toegezegd,
maar onder Engelsche vlag. De tegenstand tegen het Engelsche Bestuur
nam toe.

Te Doomfontein werd in 1878, in het begin van April, beslo18n
eene tweede deputatie naar Engeland te zenden met de verldaring des
Volks, dat het gaame met het Engelsche Gouvemement in vrede en
vriendschap wilde leven, maar dat de burgers des lands in geen geval
en onder geene voorwaarden BritBche onderdanen wilden wezen. Deze
Deputatie bestaande uit de HH. Paul Kruger, P. J. Joubert en W. E.
Bok alB Secretaris werd Iang in Engeland opgehouden, toonde de
onrechtvaardigheid der annexatie van de Republiek aan, maar mo st
onvoldaan huiswaarts keeren. Het antwoord van Engeland was: ·Onder
de Engelsche vIag mit gU alles hebben, wat gij begeeren kont; maar
die vIag blUR."

Op het einde van dit jaar brak de oorlog met Cetwayo uit. BfJ

(") By Wet No. ~L!890, WVziging der Grondwet, werd dit besluit ver
~ietigd &0 weder gewijmgu in eerstgamelden .in.
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Isandhlawana in Zululand leden de Engelschen in Januari 1879 eerl.
bloedige nederlaag. De Transvalers hadden geweigerd om aan dien
strijd deel te nemen. In 1879 kwam de Gouvernenr van de Kaap om
de laken in de Zuid-Afrikaansche Repnbliek te regelen. Hij ILield een'
conferentie met de HR. Kruger, Joubert, Pretorius, VilJoen, Mar~ en
anderen, maar de besprekingen leidden tot niets.

Andermaal wendden zich de burgers der Zuid-At'rikaansche Repu
bliek tot hare Britsche Majesteit met eene memorie, waarin lij duidelijk
te kennen gaven, dat indien alle pogingen tot een vreedzame oplossing
tot het verkrijgen van hnnne vrijheid vruchteloos bleven, zij naal de
wapenen zouden moeten grijpen.

Men bleef maanden op het antwoord van Hare Majesteit wachten
en toen het kwam, was het teleursttlliend; aan het verzoek der Trans
vaalsche burgers kon Diet worden voldaan. Toen namen omstreeb
6000 boeren den luden December 1879 te Wonderfontein bijeen, vast
besloten den strijd voor de vrijheid te aanvaarden. Eon desbetre1fend
Volksraadsbesluit werd genomen. Het Volks-ComiM zond daarvan een
afschrift aan de Engelsche Regeering. Zoodoende werd geen middel
onbeproefd gelaten om langs vreedzamen weg, een vrij volk te worden,
door vemietiging der annexatie. Doch te vergeefs.

Eene Engelsche legermacht had de Zoeloes bij Ulundi verslagen.
Sir Gamet Wolsely was in Afrika gekomen en nam den Zoeloekoning
Cetwayo gevangen. Hij stond de zaak der boeren tegen, noemde den
brief van wege het Volks-Comit6 naar Engeland gezonden, hoogverraad,
en nam Pretorius en Bok, den Voorzitter en den Secretaris van dat
Comi~, gevangen. Daarop volgde in November 1880 te Potchefstroom
het verzet van een aantal boeren te~en den verkoop van Bezuldenhout's
wagen, die wegens achterstltllige belasting, welke de Boeren weigerden
te betalen aan de Engelsche Regeering, openlijk ten verkoop werd
aangeboden door den Landdrost, en terwijl President Brand bij de
Kaapkolonie zijIi invloed gebruikte om bij de Rijksregeering aan to
dringen op eene behoorlijke regeling der TransvaalBche verwikkelingen,
kwam van heinde en ver in het begin van December 1880 het volk
der Zuid-.Atrikaansche Repnbliek te Paardekraal te zamen. Den lSden
December opende Paul Kruger met eene treffende toespraak eene
buitengewone zitting van den Volksraad. Deze Volksraad benoemde
het Driemanschap Kruger, Pretorius en Joubert als voorloopig Besmur
dar Zuid-.Afrikaansche Republiek; het legde den eed van trouw at in
handen van den Volksraad en eene Proclamatie werd uitgevaardigd,
waarin werd aangekondigd dat het gelegde Driemanschap in naam van
het volk der Zuid-Afrikaansche Republiek (onder biddend oplien tot
God) het Voorloopig Bestuur aanvaardde. Ter herinnering aan dele
gebeurteniB staat thans een gedenkteeken op de plaate dier bijeenkomst
en wordt ze om de vijf jaren door het Volk op dezelfde plek feestelijk
en plechtig generd.

Op Dingaansdag den 16den December werd het legerkamp der
boeren naar H~idelberg verplaatst en de vlag der Zuid-.Atrikaansche
iRepubliek geheschen. Daarop bezette Commandant Oronje Potcher
stroom ell Majoor Clark met 60 man moest zich gevangen geven.
Niet lang daarna werden de Engelschen onder Kolonel Anstruther bij
Bronkhorstspruit dOOI Commandant Frans Joubert verslagen. Pretoria
werd door de boeren belegerd en de Engelsche Generaal Sir George
P. Colley had in last over het Drakensgebergte te trekken tot ontzet
der stade Commandant-Generaal P. J. Joubert beschikte over een
krijgsmacht van ongeveer 1500 burgers om de wegen over de Zuid
Oostelijke grens tegen den naderenden vijand te verdedigen.

Den 28sten Jannari 1881 had de eerste kamp plaats tnsschen de
Boeren en de Engelschen te Laingsnek. De overwinning was aan de

.zijde der Boeren en Colley trok met groot verlies naar zijn kamp terug.
Ten einde de Engelsche versterking, die uit Maritzburg zou komen,
at to snijden, trok Generaal Bmit met ruim 200 Boeren te paard om
het kamp van Generaal Colley heen. Deze, hiervan onderricht, wikkelde
de Boeren in een geduchten strijd bij de Ingogo, die weder ten nadeele
van de Engelschen werd besliet. Inmiddels was men van verschillende
tanten ijverig bezig om den nede te bewerken, maar alvorens die tot
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stand kwam had de stryd op Amajuba plaats, waarbij Generaat Colley
sneuvelde en met .hem 4, officieren en 86 manschappenj bovendien
WaTen er meer dan 100 Engelschen gewond, terwijl er aan de ziJde der
Boeren slechts ~~n sneuvelde en 6 gewond wt'rden, waarvan Mn kort
Ila den slag overleed. Met deze overwinning was de worstelstrijd
geeindigd. Den 6den Maart werd tusschen Generaal Wood en Com
mandant-Generaal Joubert een wapenstilstand gesloten.

De Conferent e tot onderhandeling en het bewerken van den vrede
w~rd gehouden op de plaata van O'Neil te Laingsnek. Hier kwam de
vrede den 23sten Maart tot stand op den grondslag van onafhankelijk
heid. Aan eene Konink ijke Commissie, bestaande nit: 8ir Horcules
Robinson, den nienwen Gouverneur, 8ir Henry de Villiers, hoofdrechter
der Kaapkolonie, Generaal Wood en President Brand werd opgedragen
de zaken ten aanzieh van de Zuid-Afrikaansche Republiek verder te
regelen en den 8den Augustus 1881 werd te }>retoria de ('onventie
tusschen de Zuid-Afr kaansche Republiek en E Igeland geteckend.

Lang voor en tijdens den Vrijheidsoorlog waren er onlusten uit
gebroken op de Zuid-Westelijke grenzen der Zuid-Atrikaansche Republiek.
De ontdekking van diamanten in die streken was daartoe de aauleiding.
De Keate-uitapraak maakte den toestand niet betel'. De Koninklijke
Commissie had de Zuid-Westelijke grenslijn der Keate-uitspraak weI
niet erkend, maar een uieuwe grenslijn aangewezen. die niemand
be~redigde. De rechten van de Groot-Opperhoofden Massouw en Moshette
werden daardoor gekrenkt~ Mankoroane was in verzet gekomen tegen
Gambone, Montsiou tegen Moshette en Ikalafin tegen Gupani. Van
beide zijde~ werden blanke vrijwilligers te hulp geroepen, die voor
hunne diensten werden beloond door afBtand van gronden. En zoo
ontstonden de nieuwe Republieken 8t ·l1nland en Gosen. De Zuid
Afrikaansche Regeering had de meest st1'lkte neutraliteit in dezen strijd
in acht genomen.

Inmiddels was Paul Kruger tot President benoemd, den 9den Mei
1888 ingezworen en bet Driemanschap afgetreden. De Republiek werd
inwendig F-terker en nam naar buiten in aanzien toe. Van het grootste
belang achtte de Vo ksraad dat de Conventie van 1881 werd harzien.
De Regeering werd g Machtigd daartoe de noodige stappen te doen en
in overleg met Harer Majesteits Regeering, vertrokken de RH. Kruger,
8mit en du 'foit in October 1883 naar Europa, om herziening van
gpzegde Conventie te verkrijgen en weI zoo spoedig mogeIijk, en in de
eerste plaats ten aanzien van de WestelijkegrensderZuid-Afrikaansche
Republiek.

Na een herhaald en langdurig onderhoud met Lord Derby en
wederzijds gevoerde correspondentie kwam de Conventie van Londen
den 2isten Februari 1884 tot stand, waardoor de Westelijke grenzen
werden bepaaId en een deel van het land Gosen en Stenaland binn~n

de Zuid-Afrikaansche Republiek viel; de schuld der Repnbliek aan
Engeland werd verminderd j de Britsche Resident afgeschaft en voor
de 8uzereiniteit in de plaats gesteld, dat de verdragen of verbinteniBBen
door de ZUid-Afrikaansche Republiek aantegaan met andere 8taten,
aan de goedkeuring van Hare Majesteit de Koningin van En~eland

zullen zijn onderworpen. Gezegde Conventie werd den 8sten Augustus
daaropvolgende door den Volksraad der Zuid-Afrikaausche Republiek
bekrachtigd.

Gedurende den tijd, dat het Driemanschap de zaken der Republiek
in Europa had behartigd, had de heer P. J. Joubert alB Waarnemend
8taatspresident de Regeering des lands geleid en beAtuurd. Na het
sluiten der Conventie op 27 Februari, en nog voor deze door den Volks
raad der Zuid-Af:rikaansche Republiek was geratiflceerd, zond IJord
Derby Mackenzie als Commissaris om een Britsch Protectoraat te
vestigen over de streken ten Westen der nienwe grenslijn. Daarult
ontstonden nieuwe verwikkelingen en de oorlog stond weder voor (le
deur. Op voorstel van den Hoogen CommiBBaris werden van Britsche
zijde de heer Rhodes en van Transvaalsche zijde de heer P. J. Jonbert
Commandant-Generaal der Zuid-Af'rikaansche Republiek en Superin
tendent van Naturellenzaken, benoemd aIs 8peciale CommissarillHen om
de onlusten op de Westergrenzen op vriendschappelijke wijze te regelen.
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Eerstgenoemde slaagde er niet in eene schikking te treft'en en verliet
Roode Grond. Genemal Joubert bleef en ingeroepen door beida partijen
werd door zijne bemiddeling den BOsten Augustus 1884 de Vredes
Overeenkomst gesloten tusschen Moshette, Groot Opperhoofd der
Baralongs, en het Bestuur vertegenwoordigende de blanke bevolking
'Van het land Gosen ter eene zijde en Montsiou, Kapitein der Boragili
Baralongs ter andere zijde. Toen beida partijen daarop krachtens
Vredestractaat van 1882 hare territoriale rechten overmaakten aan de
Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek, zich plaatsende onder
hare bescherming en haar bestuur, weigerde Engeland het goed te
keuren. Eene groote militaire expeditie werd zelfs door Ellgeland
gezonden onder kolonel Warren, om Beshuanalalld onder Britsch
protectoraat te brengen en het was aUeen aan de kalmte en gematigdheid
van de Regeer.ing der Zuid-Afrikaansche Republiek te danken, dat deze
gevaarlijke militaire vertooning geen aanleiding gaf tot een nieuwen
oorlog. Een gedeelte van het Protectoraat werd door sir Hercules
Robinson bij Proclamatie van 30 Septembe~ 188/S a]s Britsch Beshuana
land geannexeerd.

Reeds lIS- September 1883 sehreef de Superintendent van Naturellen,
tevens Waarnemend Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek,
aan het Driemanschap en speciaal aan Staatspresident S. J. P. Kroger
destijds in Londen: /Ilk moet UEd. voorstellen onder de Mndacht van
Barer Majesteits Regeering te brengen en bij Baar aan te dringen, dat
zij den Zulu's moge beletten overschrijdinR en verdere moorden binnen
ons land te doen plaats hebben. En om een billijken eisch van schade
vergoeding te doen aan Oham en andere Hoofden van de Zulu's, die
zich hebben schuldig gemaakt aan moord en andere brutaalheden en
schending van ons grondgebied." Daaruit blijkt dat de strijd in Zulu
land met de gevangenneming van Cetwayo niet was geeindigd. De
Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek had bij Harer Majesteits
Regeering er op aangedrongen genoemd Opperhoofd der Zulu's los te
laOOn en in zijn waardigheid te herstellen. Loslating had plaata ge
vonden, maar slechts een deel van zijn voormalig gebied wel'd gesteld
onder zijn gezag. Bet overige kwam onder Engelsch toezicht in handen
zijner voornaamste tegenstanders. Cetjwayo kon zich niet staande
houden en stierl later als banneling; evenmin zijn zoon Dinizoeloe.
die daarom hulp zocht bij de boeren in het district Utrecht. Ten
gevolge daarvan rukten een /SOO tal burgers onder Lucas Meijer en
Jacob van Staden Zululand binnen. Usebepu, Dinizoeloe's voomaamste
tegenstander, werd overwonnen en het aan de boeren toegewezen
land gaf het aanzijn aan de Nieuwe ReplAbliek, tot wier President
Lucas Meijer werd verkozen, terwijl Vrijheid tot haar hoofdstad werd
geproclameerd. Door de St. Luciabaai had deze Nieuwe Republiek
gemeenschap met de zee. Engeland weigerde weder de erkenning van
dezen nieuwen Staat. Een oorlogschip werd gezonden om in geSllegde
Baai de Britsche vlag te hijschen. In 1886 volgde echter de el'kenning
van de Nieuwe Republiek door Engeland tegen afstand van de kl1st
streek, ,. aaronder de St. Lucia begrepen W&s. In 1887 werd de Nieuwe
Republiek door een verdrag met de Zuid-Afrikaansche Republiek ver
eenigd en deze regeling werd door Engeland erkend in de Conventie
van Juni 1888 tusschen ZHEd. den St&atspresident S. J. P. Kruger en
den Roogen CODlmissaris te Kaapstad.

Sedert de Zuid-Afrikaansche Republiek hare onafhankelijkheid
herkregen had, heert rij zich in velerlei opzichten voerspoedig ont
wikkeld en van lieverlede werden de broonen van inkomsoon milder
en rijker dan ooit.

Ged.urende het Presidentschap van ZHEd. S. J. P. Kruger, die in
1893 Toor de derde maal tot StaatspreBident verkozen werd, nam de
Republiek naar buiten in aanzien toe en werd zij inwendig sterker en
welvarender.

WeI gal de ontwikkelende delfstoft'elijke rijkdom des lands aan
leiding tot vele moeielijkheden en zijn er buitenlandsche invloeden
werkzaam om de nationale ontwikkeling va.n de Republiek te belem
meren; maar de Regeering des .lands gaat rustig op den ingeslagen
weg voort.
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Van at 1884 is de ontwikkeling van het mijnwezen buitengewoon.
Aanzienlijke maatBchappijen hebben zich met groote kapitalen &an de
mijnindustrie gewijd. Een stroom van vreemdelingen bebben zicb naar
de Zuid-AfrikaaDsche Republiek begeven en vE'len hunner hebben zich
daar voor goed gevestigd. De handel des lands heeft zich verbazend
uitgebreid. Barberton, Jobannesburg, KrugerBdorp, BokBburg en meer
andere plaatsen hebben daaraan hun ontstaan te danken. Het verkeer
neemt steeds toe en wordt door telegraaf, telefoon en spoorwegen be
vorderd. Het verdrag met Portugal in 1871 gesloten in 1875 ver
nieuwd en door een Suplementair Tractaat in 1884 gevolgd, en de
spoorweg van Del...goabaai naar Pretoria, die tegen het einde van 1894:
gereed zal zijn en van hier naar Valrivier in verbinding is gebracht,
met den spoorweg in den Oranje-Vrijstaat en die in de Kaapkolonie
zullen genoemde Baai tot de haven maten van de Zuid-Afrikaansche
Republiek. Inmiddels verbeidt men in de Repllbliek de oplossing van
de Swazieland kwestie. Dit stuk grond (Swazieland), behoort biBtorisch
en geografisch tot de Zuid-.A.frikaansche Republiek. Bij de Londensche
Conventie werd bepaald, dat het een zelfstandig land zou zijn. De
Swazieland-Conventie van 1890 bracht het land onder een gemengde
Commissie en wat het lot zal zijn van het territorium, dat thans voor
een deel door de Zuid-Afrikaansche Republiek, voor een deel door
Engeland en voor een derde deel door of namens den Swaziekoning
geregeerd wordt, valt VOOl het oogenblik Inog niet met zekerheid te
zeggell.

v.W.

Pretoria, 16 October 1893.
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DISTRICTEN EN WIJKEN.

Ide 2de
Velklr. Volar.

Districten. Wijken.

Aantal
Volksraads- Hoof'dplaatsen

leden
in het diet!". in de

districten.

-------1-----------:-- ---1------
Bloemhof' Boven-Vaalrlvier

Onder-Vaalrivier
Hartsrivier

Ermelo Wijk no. 1
" ,,2
" ,,3

Heidelberg Roodekoppen
Suikerboschrand
Hoogeveld
Kliprivier

Lichtcnburg Wijk no. 1, Boven Hartsriv.
" ,,2, Zoutpannen

I.JJdenburg Ohrigstad
Komati
Krokodilrivier
Steenkampsberg

Marico Groot Marico
Boschveld
Malopo
Klein Marico

Middelbnrg Seylonsrivier
Mapochsgronden
Steenkoolspntit
Olif'antsrivier

Piet Retief' KleinVrijstaat of' wijk no. 1
ABBagaai-rivier" " ,,2

Potchefstroom Vaalrivier
Makwasie
Onder-wijk-SchooDspruit
Gatsrand
Boven-wijk-SchoOllspruit
Boven-Mooirivier

Pretoria. AapjeBrivier
Bronkhorstspruit
Elandsrivier
Krokodilrivier
Witwatersrand

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1 Christiana.

1 Ermelo.

1 Heidelberg.

1 Lichtenburg.

2 Lijdenbnrg.

1 Zeerust.

1 Middelburg.

1 Piet Retief.

2 Potchefstroom
(hoofdplaats
der Republ.)

2" Pretoria (zetel
v. h. Gonver
nement.)

Transportee.en~~
5
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1

Aantal
Volksraads- Hoofdplaatseo.leden

Diltricten. Wijken. in het distr. in de

late ad. districten.

Volle.,.. Vol....

Per Transport 13 13

RUltenburg Elandsrlvier 2 2 Rustenburg.
Hemvier
Hoogeveld
Zwartruggens

Standerton Blesbokspruit 1 1 Standerton.
Kliprivier
Waterval

Utrecht Wijk no. 1 1 1 Utrecht.

" "
2

" "
3

VrUheld Wijk no. 1 2 2 Vrijheld.

• "
2

" II 3

• "
4-

Wakke18troom Wijk no. 1 1 1 Martinus We..
• "

2 Belstroom.
• " 8

Waterberg Nijlstroom 1 1 Nijlstroom.
Zwage18hoek

Zoutpansberg Spelonken 1 1 Pietersburg.
Marabastad
RhenoBterpoort
Houtboschberg

Voor de 'V.W. Goudvelden 1 1

II • Noordkaap Goudvel(Ien 1 1

----
ABntal VolkftaaWdeden 24 24
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STATISTIEK
DEB

BLANKE BEVOLKING,
VO~BNS DB LU.TST GEHOUDQ VOLXSTEL:LING VAN 1890. til}

Districten. Mannen·1 Vrou- Totaal.wen.

ntoemhof. · · · 1939 1679 3318

El'melo ~ · · · · 2083 1783 3866

Heidelberg · · · · 13628 8530 22'150

Lichtenburg .. · · · 2335 2082 4417

Lijdenburg · · · · 4542 3184 77'li5

Manco · · · · 2633 2302 4935

Middelburg · · · 3917 ~ 7315

Plet Retief · · · 481 412 893

Potchefstroom · · 9915 8298 18213

Pretoria · · · 8130 6484 14614

Rhstenburg · · · · 5062 4540 9602

Standerton · 2876 252"d 5399

Utrecht · · · · 1076 991 2067

Vrijheid · · · · · 1793 1555 3348

Wakkerstroom · · 2251 2010 4261

"+aterberg .. · · · 1113 923 2036

Zoutpansberg . · · · 2732 1936 4008

Totaal .166498 152630 1 119128

til) Na de Volkstelling vau 1890 i. de bevolking det Zuid-Afri
kaansche Republiek belangrijk toegenomen.
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5 T AAT 5 REG ELI N G.

WETGEVENDE MACHT.

De Wetgevende :Macht berust bij eene VolksvertegenwoordiRing
bestaande nit een Eerster. VolkCllaad en ..en Tweeden Volksraad, zijnde
de Eerste Volksraad het hoogate gezag in den Staat. De Eerete en
Tweede Volksraad vergaderen minstens eenm&al 'sjaare, en hnnne ge
wone vergaderingen worden in eene vereenigde zitting geopend op den
eereten Maandag in de maand Mei, onder voorzitterechap van den
Voorzitter van den Eersten Volksraad. BuitellRewone vergaderinf';en
kuunen door den Staatspresident worden bijeengeroepen, zoo dikwijls
hI die in 'slands belang noodi~ oordeelt.

Het getal Leden van den Eereten en Tweeden Volksraad zal bet
zelfde zijn en bestaan nit 24 Leden, die nit hun midden een Voorzitter
kiezen voor elk zittingfjaar. Zij kiezen buiten hun midden, op voor
dracht van den Uitvoerenden Raad, epn Secretaris die voor zij n leven
beuoemd wordt. Elk lid van een der beide Volksraden legt bij het
aanvaarden van zijne waardigheid in banden van den Voorzitter ~iju

eed af.
De Leden voor den Eersten ..n Tweeden Volksraad worden gekozen

voor den tijd van 4: jaren. De helft der leden echter treedt reeds af
om de 2 jaar volgens rooster. De Leden van dt-n Eereten Volksraad
worden gekozen door die stemgerechtigde burgers, welke het burgerrecbt
verkregen bebben 6f v66r de in werking treding van Wet No. 4:, 1890,
(zijl!de Wet tot instelling eener Volkdvertegenwoordiging bestaande
uit twee Volksraden; in werking getreden 25 Augustus 1890) Mdaarna
door geboorte, en den ouderdom van zestien jaren bereikt hebben.

Het kiesrecht voor den Eereten Volksraad kan bovendien oak ver
kr..gen worden door hen, die gedurende 10 jaren verkiesbaar zijn ge
weest voor den Tweedt'n VolkRraad, bij besluit van den E...rsten Volksraad.

De Leden van den Tweeden Volksraad worden gekozen door aUe
IItemgerechtigde burgers, die den ouderdom van zestien jaren bereikt
hebben.

Om het kiesrecht in de Zuid-Afrikaanscbe Republiek te bezitten
moet men burger zijn. Daaromtrent gelden de volgende bepalingen:

1. Om burger te wezen moet men: a. binnen de Zuid-Mribansche
Republiek zicb gevestigd hebben v66r 29 :Mei 1876; b. binnen
de Zuid-Afrikaansche Republiek geboren zijn; c stemgerechtigd
burger ·zijn geweest in de. landstreken, welke bij de Zuid
Afrikaansche Republiek bij tractaat, conventie of overeenkomst
zijn ingelijfd, en dientengevolge inwoner zfjn geworden in
dezen Staat, een en ander in termen van de op die inlijving
betrekking bebbende Volksraadsbesluiten en getroft'en schik
kingen; d. genaturaliseerd zijn geworden overeenkomstig de
vroegere of thana bestaande Wetten; 8. ill termen van Eerste
Volksraadsbesluit art. 1197, dd. 81 Juli 1891, als stemgerechtigd
burger zijn verklaard.

2. Om kiezer te zijn moet men den ouderdom van 16 jareD bereikt
hebben.

8. Personen niet in de Zuid-Afrikaanscbe Republiek geboren, maar
van elders ingekomen, kunnen het burgerrecbt verkrijgen en
dUB burgers worden, wanneer zij den gevorderden eed hebben
afgelegd en de hieronder vermelde brieven 'Van naturalisatie
verkregen hebben.
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4. J'ongelingen niet. in dezen Staat geboren en wier vaders stem
gerechtigd burger zijn geworden van de Zuid-Afrikaansche
Republiek v66r dat gezegde jongelingen .hun l6de jaar bereikt
hebben, zullen hetzelfde stemreoht hebben als hun vader, mite
zij met hun l6de jaar zioh daarvoor hebben doen aanteekenen
bij hun Veldkomet.

5. Personen bedoeld onder alinea 3 'Van dit artikel zullen in handen
van den daartoe aangewezen ambtenaar den 'Volgen:den eed
a6.eggen:

II Ik I) tot heden S)
geboren , verlangend burger der Zuid-
Afrikaansohe Republiek te worden, en 'Voldaan hebbende
san aIle voorsohriften der Wet betrekkelijk de Naturalisatie,
verzaak, zie at en doe atstand van aIle gehoorzaamheid,
getrouwheid en onderworpenheid aan aIle vreemde Vorsten,
Hoofden, Staten en Souvereiniteiten en in het bizonder den
Vorst, het Hoofd, den Staat of de Souvereiniteit, waarvan
ik tot nu toe een onderdaan en burger ben, en zweer als
onderdaan den eed van getrouwheid en gehoorzaamheid aan de
Regeering en hare Wetten en het volk der Zuid-Afrikaansche
Republiek."

6. Personen van elders ingekomen, kunnen toegelaten worden tot
de naturalisatie, mite zij van den Landdrost van hun distrikt of
van den Veldkomet hunner wijk het bewijs overleggen, dat zij
zich minstens twee jaren hier te lande metterwoon gevestigd
hebben en gedurende dien tijd zioh getrouw en gehoorzaam aan
de wetten des lands gedragen hebben, en zich ook minstens
twee jaren lang hebben laten insohrijven op de Veldkomet
sohapsIijsten.

Het verzoek om naturalisatie wordt door den Veldkomet,
door middel van den Landdrost, met de noodige bewijsstukken
aan den Staatsseoretaris opgezonden, en wanneer behoorlijk in
orde bevonden, worden Brieven van Naturalisatie uitgereikt,
geteekend door tIen Staatsseoretaris en den Sta.atsprooureur, en
opgezonden naar den daartoe door de Regeering aangewezen
ambtenaar van het distriot, waarin de persoon woont, die de
Brieven van Naturalisatie heert aangevraagd, in wiens handen
laatstgenoemde den gevorderden eed afiegt.

De kosten dezer naturalisatie zijn £5.

'1. Personen onder bijzondere omstandigheden door de Regeering
tot de naturalisatie uitgenoodigd, behoeven geen twee jaren in
het land gewoond te hebben of bij den VeIdkomet ingeschreven
te zijn geweest om tot de naturaUsatie te 'Worden toegelaten en
behoeven ook geen som daarvoor te betalen.

De stemgereohtigde burgers die het burgerrecht hebben verhegen,
zooals hierboven omsohreven, v66r de in werking treding "fan Wet
No. 4-, 1890 (25 Augustus 1890), of daarna kraohtens het recht, voort
vloeiende nit geboorte binnen de Republiek, hebben het recht om
hunne stem uit te brengen aIs voIgt:

G. Voor het kiezen van e'en VeIdkornet der wijk, elk in zijn eigen
wijk.

b. Voor elke verkiezing, die het geheele district of de kiesafdeeling
hunner inwoning betreft.

c. Voor elke verkiezing die de gewZtt Republiek betreft..

1) Naam en voornaa.m voluit gesohreven.
I) Bqrgel' van welken Staat.
I) Naam van dorp of stad en land waaor geboren.
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De lItemgerechtigde burgers, ciie het burgerrecht hebben verkregen
volgens natoralisatie en "tJ de inwerking treding van Wet No.4, ..1890
(25 AUgustuB 1890) kunnen hunne stemmen uitbrengen:

tI. Voor het kiezen van een Veldkornet der wijk, elk in zijn eigen
wijk.

b. Voor een lid van den Tweeden Volksraad van het district of de
ldesafdeeling hunner fnwoning.

~ Voor elke andere verkiezing die het geheele distrikt of de
kiesatdeeling hunner inwoning betreffi ell waar zij volgens Wet
toe gerechtigd. zijn. Om te kunnen zitting nemen als lid van
den Eersten of Tweeden Volksraad, moet hij die daartoe wettig
gekozen is, dertig jaren ond en lid eener Protestantsche kerk
zijn, in de Repnbliek wonen en vast eigendom in het gebled
der Zuid-.Afrikaansche Repnbliek bezitten.

Geen personen van een openlijk slecht gedrag of die een onteerend
vonnis ten hunnen laste gehad hebben, geene niet gerehabUiteerde
bankroetiers of iusolventen van waar ook, geen gekleurde of bastaarden,
noch zij die onderdaan zijn of pensioen trekken van een vreemden Staat
zullen verkiesbaar zijn; zij mogen elkauder niet bestaan in de betrek
king vau vader of zoon of stiefzoon; ook zal geen krijgsoftlcier of
ambtenaar van den Staat, die als zoodanig een vast, hetzij jaarlijksch
of maandelijksch, salaris geniet, als lid van een der Volksraden zitting
mogen nemen.

Een ieder is gerechtigd wanneer hij daarvan het bewijs kan leveren,
het aan den Staatspresident in te zenden, voor dat zoodanig Lid zitting
neemt. Indien het bewijs voldoende overtufgend is, zal de Staatspre
sident, voor de opening van de zitting, hetzelve aan den Voorzitter van
den Volksraad ter hand stellen, en op de verwijdering van het betrok
ken lid aandringen. Niemand mag zich voor beide Volksraden ofmeer
distrikten of kiesatdeelingen tegelijk verkiesbaar stellen. De kiezers
van het eene distrikt echter kunnen ook hunne stem uitbrengen, op
een paraoon in een. ander distrikt wonende.

AIs vertegenwoordigers des Yolks zijn de Leden van den Eersten
en Tweeden Volksraad geen Lands-Ambtenaren.

De Leden van den Eersten en Tweeden Volksraad worden door de
meerderheid van stemmen door de kiezers van elk distrikt guozen.
Niemand zal beschouwd worden als lid verkozen te zUn tenzij hij bij
de kiezing de stemmen van minstens zestig stemgerechtigde burgers
op zich heert vereenlgd. Niemand zal verkiesbaar zijn tenzij bij vooraf
eene uitnoodiging (requisitie), onderteekend door minsteus 25 stem
gerechtigde burgers heert ontvangen. Deze uitnoodiging (requiBitie) en
het antwoord durop zal aan den St&atBsecretaris worden toegezonden,
om ingeval de uitnoodiging wordt aangenomen, minstenB 28 dagen v66r
den tijd der verkiezing te worden gepnbliceerd in de 8ttJtltBcourtmC.

Elke Volksraad zal te beoordeelen hebben of de verkiezingen en de
kwalificaties van zUn eigen leden volgens Wet zijn.

Elke Volksraad zal zijn eigen reglement van orde vaststellen,
waarin den gang der werkzaamheden zal worden geregeld en de macbt
van den Voorzitter zal worden bepaald.

Het quorum zoowel van den Eersten aIs van den Tweeden Volksraad
zal bestaan uit twaalf leden.

AlB in den Tweeden Volkeraad geen quorum aanwezig is, Bal zUn
Secretaris daarvan onmiddelijk bericht doen aan den Eersten Volksraad.

De .zittingen van beide Volksraden zullen met opene deuren ge
honden worden, tenzij de meerderheid in speciale gevallen besluit de
openbaarheid op te heWen.

De Staatspresident en de leden van den Uitvoerenden Raad zullen
in beide Volkeraden zitting bebben, met recht Vd. deelneming aan de
discuSBies, doch bebben geen stem.

Aan bet volk zal drie m.a.anden tijds gelaten zUn om over een
Toorgestelde Wet, regulatie of conceSBie zijn oordeel aan de Volksraden
desverkiezende te kunnen inleveren, behalve over die Wetten die geen
uitstel kunnen lijden.
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1>e Tweede Volksraad zal de macht hehbell de volgende onderwel"
pen zoo noodig bfJ wijze van Wet of besluit verder te regelen:

1. Het Mijnwezen.
2. Het maken en onderhouden van wagen- en postwegen.
S. Het Postwezen.
4. Het Telegraaf- en Telefoonwezen.
5. Het beschermen van uitvindingen, monsters en fabriekemerken.
6. Het beschermen van het recht van den Auteur.
7. De exploitatie en het onderhoud der houtboBSChen en der

Zoutpannen.
8. Het bestrijden van besmettelijke ziekten.
9. De toest.and, de rechten en verplichtingen van :Maatschappijen.

10. Insolventie.
11. De Oiviele procedure.
12. De Orimineele procedure.
18. Zulke andere onderwerpen als de Eerste Volkeraad nader bij

besluit of Wet zal bepalen, of de Eerste Volksraad speciaal
naar den Tweeden Volksraad zal verwijzen.

Personen die de Volksraad in een der bovengenoemde zaken
wenschen te naderen, knnnen zich direot schriftelijk tot den Tweeden
Volksraad wenden.

Alle Wetten en beslniten door den Tweeden Volksraad aangenomen,
worden zoo spoedig mogelijk medegedeeld aan den Eersten Volkeraad
en den Staatspresident.

Geen Wet of besluit door den Tweeden Volksraad aangenomen,
zal van kracht zijn, tenzij door den Staatspresident gepubliceerd in de
8taatllcourarat.

Niemand zal beschouwd worden als lid van den Eersten of Tweeden
Volksraad te zfjn afgetreden, voor dat zijn opvolger is beeedigd.

De uran der zittingen van den Eersten en Tweeden Volksraad zfJn
van 9 tot 12 nur voormiddags en van 2 tot 4: nur namiddagB, Zaterdag
middagen uitgesloten.

Gedurende de zitting van een der Volksraden krfjgt ieder lid een
dagelijksche toelage van £3, doch de Voorzitter oCzfJn plaatsvervanger
eene dagelijksche toelage van £3.10.

MEMOBIES.

Memories kuonPIl bij den Eersten en Tweeden Volksraad worden
ingezonden uitdrlijl: ~~n dag na de opening der zitting, zij zullen niet
meer dan t1~n punt bevatten of over meer dan t1t1n onderwerp handeleu,
iedere memorie zal zoo duidelijk mogelijk geschreven of gedrukt zUn
en verder den naam van het distrikt waar de memorialisten woonachtig
zijn, den datum en de naamteekeningen der memorialisten bevatten.

Indi..n memories niet aan bovengenoemde vereischten voldoen
zullen zij aan de memorialiBten worden teruggezonden en niet in be
handeling worden genomen.

Memories kunnen gegeven worden aan de leden van een der beide
Volksraden of toegezonden worden aan den Voorzitter onder h~t adreB:

Aan den HoogEd. Achtb. Beer Voorzitter
van den Ed. Achtb. Eersten (of Tweeden) Volkeraad,

Pretoria.

DAGVAABDING VAN LEDEN EEBSTEN 01' TWEEDEll1' VOLK:8BU,D,
WET No. 17, 1892. .

Een lid van den Eersten ofTweeden Volksraad der Zuid-Afrikaansche
Republiek lal 15 dagen voor de zitting en gedureude de zittlng van een
dezsr beide lichamen niet mogen opgeroepen worden om zitting te
nem.en alB lid eener Jurie of als getuige te verschfJnen in eenig Hot
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behalve in het Hoog Gerechtshof der Zuid-Afrikaansche Republiek in
et'nige civiele aetie of proces. en eene zask of proces waarin een Lid
van den Eersten ofTweeden Volksraad der Zuid-Afrikaansche Republiek
verweerende partjj is, zal niet gehoord worden in eenig Hof behalva
in het Hoog Gerechtshof der Zuid·Afrikasnsche Republiek gedurende
de zitting van den Eersten ofT weeden Volksraad dar Zuid-Afrikasnsche
Republiek.

Het ('erti:ficaat. van den Voorzitter van den Eersten of Tweeden
Volksraad zal in voorkomende gevallen geacht worden voldoend bewijs
to zijn dat zulk eeD lid de zitting voornoemd bijwoont.

UITVOERENDE MACHT.

De Uitvoerende Macht bernst bij den 8taatspresident, die aan den
Eersten Volksraad verantwoordelijk is, terwijl san den 8tastspresident
is toegevoegd een Uitvoerenden Raad, bestaande uit:

Go Twee stemgerechtigde burgers als non-oftlcieele leden;

b. De Oommandant-Genemal en Superintendent van Naturellen,
de 8taatssecretaris en de Notulenbouder als eXi-o:fllcio leden..

De 8taatspresident wordt by meerderheid van stemmen gekozen
voor den tijd van 0 jaren uit en door die burgers, welke kiesgerechtigd
zijn voor den Eeraten Volksraad. Hij is bij aftreding wedl'r berkiesbaar.
Om verkiesbasl' te zijn moet hij den ouderdom van 30 jaren berl'ikt
hebben, lidmast zijn van eene Protestantsche kerk en geen onteerend
vonnis ten zijne laste gehad hebben.

De beide non-oftlcieele leden en de notnlenhoudel' van den Uit
voerenden Raad, worden door den Eersten Volksraad gekozen voor den
tijd van drie jaren, en zijn bij aftreding weder herkiesbaar.

Zij moeten om verkiesbaar te zijn den ouderdom van 30 jaren
bereikt hebben, lidmaten eener Protestantsche kerk zijn en geen onteerend
vonnis ten hunnen laste gehad hebben.

De Commandant-Generaal wordt bij meerderheid van stemmen
gekozen uit en door die stemgereehtigde burgers, welkS het recht
hebben de leden van den Eersten Volksraad te klezen. Hij wordt
gekozen voor den tijd van 10 jaren en is bij aftreding weder herkiesbaar.

Om verkiesbaar te zijn moet hij den ouderdom van 30 jaren bereikt
hebben, lidmaat eener Protestantsche kE'rk zijn en geen onteerend vonnis
te zijnen laste gehad hebben.

De 8taatssecretaris wordt door den Eersten Volbraad gekozen en
asngesteld voor den tijd van vier jaren. Bij aftreding is hij weder
herkil'sbaar. Hij moet lidmaat eenfr Protestantsche kerk zijn, geen
onteerend vonnis te zijnen laste gehad hebben, vast goed in de Republiek
bezitten en den ouderdonl van 30 jaren bereikt hebben.

Alvor8ns de leden van den Uitvoerenden Raad hunne betrekking
aanvaarden leggen zij den ambtseed in handen van den Eersten Vol~
mad af en teekenen demelven.

De Btaatspresident is de eerate of hoogste ambtenaar van den 8taat;
aUe landsambtenaren zijn hem ondergeschikt; dezulken echter, die meli
de uitoefening der Rechtsmacht bedeeld zijn, zijn in die uitoefening
geheel en al vrij en onafhankelijk.

De Staatspresident is Voorzitter van dell Uitvoerenden Raad en
heeft bij staking van stemmen eene beslissende I!tem.

De 8taatspresident met twee leden mali:en een quorum uit.
De 8taatspresident met den Uitvoerenden Road heeft het recht om

de strat of straft'en, ter zake van wangedrag of misdaad door het 1I0f
IUitgesproken, te verminderen of kw:ijt te schelden, op voordracht van
het Hof, dat h~t vonnie heeft geveld, of op verzoek van den vet'QO.J:
deelde, na daaromtrent het advies van het Hof te hebben ingewonnen.
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Bij de bekrachtiging van doodyonnissen of oorlogs\'erklaringen zal
de eenparige stem van den Uitvoerenden Raad ter beslissing vereischt
worden.

AIle besluiten van den Uitvoerpnden Raad en Ambts-brieven van
den Staatspresident, moeten behalve door hem, ook door den Staats
Becretaris onderteekend worden. De medeonderteekenaar is tevens
verantwoordelijk. dat de inhoud van het besluit of van den brief niet
strijdt met de bestaande Wetten.

De Staatspresident zaljaarlijks bij de opening van den Volksraad eene
begrooting van algemeene uitgaven en inkomsten aan den Volksraad
inzenden en daarin aanwijzen hoe het te kort komende te dekken of
het overschot te besteden.

Ook zal hij tijdens die zitting van den Volksraad verslag geven
van zijne verrichtingen gedurende het afgeloopen jaar, van den toestand
der Republiek en van al wat haar belang in het algemeen hetreft.

Hij dient elk jaar aan den Eersten Volksraad een lijst in, van
aangestelde, geschorste. overleden of ontslagen ambtenaren.

.De Staatepresident en een lid van den Uitvoerenden Raad zullen.
zoo mogelijk, eenmaal in het jaar de steden en dorpen der Republiek,
waar landskantoren zijn, bezoeken j den staat dier kantoren opnemen,
en het gedrag der landsambtenaren nagaanj en op die rondreizen den
ingezetenen gelegenheid geven om hunne belangen aan hem voor te
dragen.

De Staatspresident onderteekent aIle benoemingen van landsamb
tenaren en heert het recht onder nadere goedkeuring van den Eersten
Volksraad, hen &an te stelIen, te schorsen of te ontslaan.

Elk ambtenaar van den Staat en elk blank persoon in 'slands dienst
moet genaturaliseerd, of stemgerechtigd burger der Zuid-Afrikaansche
Republiek zijn, ingevolge Uitvoerend Raadsbesluit art. 860, ddt 8 Aug.
1891, bekrachtigd door den Ed. Achtb. :mersten Volksraad onder art.
1291 ddt l5 Augustus 1891.

KRIJGSMACHT·

De Krijgsmacht bestaat uit aIle weerbare mannen van deze Republiek,
en zoo noodig nit 801 die kleurlingen binnen 's lands, wier opperhoofden
aan haar onderworpen zijn.

Behalve de gewapende burgermacht, in tijden van onlusten ofoorlog
op te roepen, bestaat er een algemeene land-politie en een korps artillerie,
waarvoor telken jare een vaste som op de begrooting staat uitgetrokken.

De weerbare blankpn zijn aIle manlijke personen van 16 tot 60
Jaar, en aIle mannelijke kleurlingen, die in staat zijn om in den krijg
van dienst te wezen.

Tot indeeling van de krijgsmacl\t wordt het grondgebied dezer
Republiek verdeeld in Veldkornetschappen en distrikten. De scheidings
lijnen dier Veldkomets;lschappen en di~trikten worden bepaald door
en bij gezamenlijk overleg van den Staatspresident, den Commandant
Generaal en de aangrenzende Commandanten eu Veldkomettlln; en
ieder inwoner zal verplicht wezen om onder het Veldkometl'chap of
district, waaronder hij woont, aan die autoriteit te gehoorzamen.

De manschappen staan onder het b8'Vel van de volgende oflicieren,.
zijnde Daar rang van opklimming: Assistent-Veldkometten, Veldkor
netten, Commandanten en een Commandant-Generaal.

De officieren worden bij meerderheid van stemmen gekozen, n.I.
de Assistent-Veldkornetten en Veldkometten, door de stemgerechtigde
burgers der wijken j zoo ook de Commandanten door de stemgerechtigd"
burgers der distrikten i en de Commandant-Generaal wordt gekozen uit
en door die stemgerechtigde burgers dezer Republiek, welke het recht
hebben de leden van den Eereten Volksraad te kiezen. Gerechtigd tot
het kiezen van Assistent-Veldkometten, Veldkornetten en Comman.

6
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danten zijn alle stemgerechtigde burgers die den ouderdom van 16jaren
bereikt hebben.

De Commandant-Generaal wordt gekozen voor den tijd van 10Jaren,
de Commandanten voor 5 jaren, de Veldkornetten en Assistent-Veld
kornetten voor 8 jaren, en zijn bij aftreding herkiesbaar.

Voor elk distrikt zal niet meer dan ~~n Commandant gekozen
worden.

De krijgsmacht, met uitzondering der gekleurde huurlingen, wordt
opgeroepen tot handhaving van orde; tot commandos ter gelegenheid
van binnenlansche opstanden, en zonder eenige uitzondering, tot ver
dediging des lands en tot beoorloging van buitenlandsche vijanden.

Is opgedragen aan de Assistent-Veldkornetten en Veldkornetten,
de handhaving van orde; aan de Commandanten, de commandos ter
zake van binnenlandsche opstanden der kleurlingen; aao den Comman
dant-Generaal de commandos tot demping van onlusten onder de blanke
bevolking, de verdediging des lands en het beoorlogen van buitenlandsche
vijanden; in welke gevallen de Comm,andant-Generaal het opperbevel
over het geheele leger zal hebben.

De 8taatspresident, met toestemming van den Uitvoerenden Raad,
verklaart oorlog en vrede met verwijzing naar art. 66 der Grondwet,
zullende de Regeering zoo mogelijk, eerst den Volksraad bijeenroepen
v66r de oorlogsverklaring.

Het vredestractaat behoert de goedkeuring van den Volksraad, die
daartoe zoo spoedig mogelijk wordt samengeroepen.

De Commandant-Generaal zal v66r het aanvaarden J:ijner betrekking
den eed afieggen voor den Eersten VolkBraad, terwijl de officieren van
minderen rang v66r de aanvaarding hunner betrekking door den 8taats
president worden beeedigd.

De Veldkornetten zullen eene lijst honden van de dienstplich
tigen hunner wijken, en die lijst zoodanig inrichten, dat daaruit blij kt,
wie ter handhaving van orde, moet opgeroepen worden, opdat de
diensten van de manschappen evenredig onder hen verdeeld worden.

De dienstdoende Laden van den Eersten en Tweeden Volksraad
de Landsambtenaren, de kerkelijke beambten, de geordende school
onderwijzers en de winkeliers kunnen niet in persoon tot de krijgs
dienst opgeroepen worden dan wanneer de Oorlogswet is afgekondigd.

Ook zijn van persoonlijke krijgsdienst verschoond, de eenige zonen
van weduwen, zij die zoodanige lichaamsgebreken hebben, welke hen
tot den dienst ongeschikt maken, en zij die wettige en gegronde veront
schuldigingen kunnen inbrengen om daarvan verschoond te wezen; een
en ander ter beoordeeling aan de Veldkornetten overgelaten, die weder
daaromtrent verantwoording schuldig zijn aan hunne Commandanten.

De manschappen tusschen de 16 en 60 jaren, die van persoonlijken
krijgsdienst zijn vrijgesteld zul1en ten behoeve van den dienst eene
bijdrage moeten verstrekken ter beoordeeling van den Veldkomet.

De Commandant-Generaal is ex-officio lid van den Uitvoerenden Raad.

RECHTERLIJKE MACHT.

De Rechtspraak van het volk der Zuid-.A.frikaansche Republiek is
toenrtrouwd aan:

G. Een Hoog Gerechtshof;
b. Een Rondgaand Hof;
c. De Landdrosten in hunne qnaliteit;
d. Zoodanige andere ambtonaren als door de Wet met rechterlijke

bevoegdheid zullen worden bekleed, deze laatsten zijn: 1. 8peciale
Landdrosten, 2. MijncommiBBarissen, 3. Resident-Vrederechters,
4. Naturellen-Commissarissen en 5. Land-Commiss:es.
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De Hoven doen uitspraak zoo spoedig mogelijk na het voldingen
der zaak:.

Uitspraken die gereserveerd worden moeten bij de opening van
de volgende zitting worden gedaan, zie besluit van den E. Aohtb.
Eersten Volkeraad art. 870 dd. 17 JuDi 1893.

De Hoofdrechter en de Strafrechters moeten behoorlijk in de rechten
gepromoveerd zijn, zij worden voor hun leven aangesteld.

Het Openbaar Ministerie der publieke vervolging bemst bij den
Sta8tBprocureur en onder zijn toezicht bij de Fublieke Aanklagers der
versohillende dlstrikten.

De Landdrosten worden door den Uitvoerenden Raad aangesteld i
telkens bij het ontstaan eener vacature worden twee personen, bezittende
de qualificatien voor ambtenaren volgens de Grondwet, aau de stein
Rerechtigde burgers van het betrokken diBtrikt voorgedragen, om
uiterlijk binnen den tijd van twee maanden hunne keuze uit zoodanige
twee candidaten bij vrije stemming door meerderheid te bepalen en den
Uitvoerenden Raad schriftelijk van den uitBlag van zoodanige stemming
kennie te geven. De Landdrosten moeten t1t1n jaar stemgerechtigde
burgers geweest en Lidmaten eener Protestantsche Kerk zijn, geen
onteerend vonnis ten hunnen laste gehad en den ouderdom van SO
jaren bereikt hebben.

De Landdrost van de plaats waar de zetel van het Gouvemement
is, zal worden benoemd op ~oo.rdracht van den Uitvoerenden Raad
door den Eersten Volkeraad.

De Landdrosten moeten v66r de aanvaarding hunner betrekking
den eed a:fleggen in handen van den StBatspresident en leden van den
Uitvoerenden Rasd en tevens behoorlijk borg stellen.

De gezworenen (jurie) zullen stemgerechtigde burgers zijn, geen
onteerend vonnis ten hunnen laste gehad en den ouderdom van 30
jaren bereikt bebben. Zij zullen den eed a:fleggen v66r dat zij zitting
nemen.

De Veldkometten zullen de gescbillen tuSBchen de inwoners bunner
wijken zooveel mogelijk bijleggen en het voeren van proceSBen voor
komen. Tot dat einde wordt een ieder gerechtigd om dengeen met
wien hij in .geschil is, op een door den Veldkornet te bepalen tijd
voor dezen te ontbieden. Door partijen zullen de kosten door den
Veldkornet te maken, volgene tarief betaald worden.

Alle vonniBBen, zoo in burgerlijke aIs in lijfetra1felijke zaken,
worden in het openbaar uitgesproken, en ten uitvoer gelegd in naam
van bet volk der Zuid-Afrikaansche Republiek. De lijfstraffen aan
blanke misdadigers in deze Republiek op te leggen, zullen zijn:

GevangeniBstraf, dwangarbeid, met of zonder ijzers, naar den aard
der zask, transportatie of verbanning en de dood.

Onder bijzondere ometandigheden, ter beoordeeling van bet Haag
of Rondgaand Gerechtshof dezer Republiek, kunnen geeselslagen ook
aan blanke personen worden toegebracbt, tot een maximum van 50
Blagen, en weI voor de misdaden van aanranding, waardoor groat
Uchamelijk leed is veroorzaakt, roof, inbraak, verkrachting, sodomie en
het plegen van veediefstal bij herhaling.

Bet toedienen van geeselslagen aan een blank persoon, daartoe
gevonnist volgens het voorgaand artikel, zal in geen geval door een
kleurling kunnen worden uitgevoerd.

De zittingen der Gerechtshoven zullen gehouden worden:
Die der Landdrosten aIle dagen des morgens van 10 tot S uur.
De Hoogere Hoven volgens proclamatie en regels daanoor voor

ziening makende.
.AIle terechtzittingen zullen in het openbaar gehouden worden.
Personen die van andere plaatsen buiten at worden gedagvaard,

zullen als getuigen geld ontvangen 12/6 (twaalf shilling en zes penoe)
per dag, voor verblijfkosten. (Zie Volkeraadbesluit art. 1040, dd. S
Augustus 1892.)
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AD~ INISTRATI EVE MACHT.

De administratieve macht, of het inlandBch bestunr, ontleent baar
gezag van den Uitvoerenden Raad, en staat onder de bevelm van den
StaatBpresident en de leden van den Uitvoerenden Raad.

Zij is in handen van zoodanige ambtenaren als door de Wet bepaald.
Het grondgebied is voor dat bestuur verdeeld in districten en wijken.
leder district wordt bestunrd door een Landdrost, b.ijgestaan door

zoodanige ambtenaren als door de Wet aan hem toegevoegd zullen
worden. De Commandanten ell Veldkometten der afdeelingen staan,
wat dat bestnnr aanbelangt, ten dienste van voomoemde landsambtenaren.

Districtsraden en stads- of dorpsbesturen kunnen opgericht worden
waar de bevolking mlks verlangt. De Landdrost van het district is
ex-officio voorzitter van den districts-raad, te kiezen door de bnrgers
van het district, uit zooveel leden bestaande als er Veldkornet
IIchappen zijn.

Aan de districtsraden is de zorg der openbare wegen of andere
openbare wf'rken in het district toevertronwd, benevens van aUe
andere zaken welke door de wet hun worden opgelegd.

Met uitzondering van de bij de wet vastgestelde salariBBen worden
aUe kosten van het district-bestunr door het district zelf gedragen.

Jaarlijks wordt daartoe eene begrooting van inkomsten en nitgaven
gemaakt door den districtsraad vastgesteld en aan den Uitvoerenden
Raad ter goedkeuring opgezonden.

De districtsraad zal v66r het heft'en van eenige belasting de goed
kenring van den Volksraad vooraf ontvangen.

AUe publicatien worden in de StaatBcourant gepubliceerd, en door
de Veldicometten in hnnne afdeelingen, door bijeenroeping van de
inwoners dier afdeelingen, kenbaar gemaakt.

De Veldkometten zullen nauwkenrig aanteekening honden van
aUe nieuwe inwoners die in hunne afdeeling komen, van aUe verplaat·
sing of verhuizing der inwoners naar elders; van aUe sterfgevallen
onder hen plaats gehad hebbende ivan aUe mannelijke blanke personen
die den ouderdom van 16 jaren hebben bereikt.

In elke wijk en in elk districtsdorp met meer dan 200 burgerI
wordt een Veldkornet en in elke wijk. waarin meer dan 200 burgers
wonen, indien noodig, ook een A8Bistent-Veldkomet gekozen. Zij worden
aangesteld voor den tijd van 8 jaren en zijn bij aftreding wed..r
herkiesbaar.

De Veldkomet is eX-Officio Vrederechter in zijne wijk.
Aan de Veldkometten is tevens opgedragen het bekend maken van

Wetten en GouvemementB-Kennisgevingen aan de inwoners hunner
~spectieve wijkf'n, terwijl zij behooren 18 waken voor de stipte nakoming
daarvan.

leder ingezetene, die zijn wijk met ter woon verlaat, is gehonden
daaTvan 15 dagen te voren schriftelijk aan den Veldkomet ofABBistent
Veldkornet wiens wijk hij verlaat kennis te geven, en zirh binnen
16 dagen aan te melden bij den Veldkomet of ABBistent-Veldkomet,
in wiens wijk hij zich nederzet, op verbenrte van eene boete van
£1 lOs. ten voordeele van's lands kas.

Inkomelingen, die zich hier met ter woon nederzetten, zijn verplicht
zich binnen 16 dagen na hun aankomst in een wijk bij den Veldkornet
of .A.BBistent-Veldkomet van die wijk aan 18 melden, eveneens op ver
beurte van eene boete, de som van .£1 lOs. niet te bovengaande.

Zij zuUf'n echter niet toegelaten worden zich in eenige onbewoonde
streek te gaan vestigen in deze Repnbliek zonder voorkennis en verlot'
'Van de. Regeering van dezen Staat.
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VERANDERINGEN
IN DE

Administratie der vorscbillende Departementen,
zooals 'I.'oorgeBteld in !bet Rapport am CorwmiBBie ""it den

Ed. Achtb. EerBten Volk8raad,

g:HIdgekeurd onder art. 1213 zijner notulen d.d. 29 Augultua 1893, en bij Uitvoerend
R.adab..luit art. 511, d.d. 19 September d.aropvolgende, den

Isten October 1893 in werking gesteld.

DEPARTEMENT VAN DEN REGISTRATEUR VAN AKTEN.

Ter vereenvoudiging van het werk en ter bespoe
digiOfl; van de behan<iebng moeten aUe correspondentie
betretfende de navolgende zaken direct aan den Regi
strateur van Akten worden gericht:

1. Aanvragen om eenige compensa~ie, zooals voor
pensioenen, voorkeurrechten, dubbel geboekte
plaatsen, enz., enz.;

N.B. Hiervan zijn uitgezonderd de aanvragen om compensatie
wegeu8 in locatie gevallen plaatsen, welke naar den
Superintendent van Naturellen moeten worden gezonden.

2. Aanvragen om herstelling van fouten in grond
brieven en transportakten;

3. Aanvragen in zake te veel betaalde Heeren
rechten;

4. Aanvragen betreffende occupa.tieplaatsen en
andere grondkwesties;

5. Brieven betreffendc boeten wegens niet uit
neming van grondbrieyen; alsook

6. Alle brieven betreffende buitengewone trans
porten, met duidel\jke 0llgave van nauwkeurig
adres, waarin moet worden vermeld: de naam
der plaats waar applicant woont, benevens
die van de wijk en het district waarin die
plaats gelegen is, alsook van het naastbij
gel~gen postkantoor.
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DEPARiEMENT VAN DEN SUPERINTENDENT VAN NATURELLEN.

De Superintendent van Naturellen, in overleg met
den Landmeter-Generaal en Registrateur van Akten,
te worden belast met de algeheele voorbereiding van
alle zuken betreflende compensatie voot in locatie ge
vallen plaatsen. De uiteindelijke correspondf'ntie over
die zaken met de Regeering door en met hem te worden
gevoerd.

Hem eveneens optedragen de behandeling van aHe
Naturellenzaken, ovel'eenkornstig Wet.

Hem do bevoegdheid toe te kennen te bcslissen oJ?
alle aanvragen om speciale politie, zooal S l100dig is blj
de Commissarissen en Onder-Commissarissen van Na
tureHen.

DEPARTEMENT VAN DEN COMMANDANT-GENERAAL.

De Commandant-Generaal te belasten met:
a. het toezicht, het beheer, de regeling en het

bestuur van de artillerie;
b. het vcr'leenen van permitten tot invoer of

vervoer van wapenen cn van ammunitie;
c. den verkovp van ammunitie en wapenen;
d. de regelingen voor schijfschieten en de verdeeling

van kruUi en geld;
e. alIe wel'kzaamheden en de algeheele contrble

in verband met de verkiezingen van Com
malldanten, Veldkornetten en Assistent-Veld
kornetten.

Hem macbtiginp; te worden verleend tot den aankoop
van goederen, zijn Departement betrelTende, alsmede tot
het doen verrichten van reparatien aan zlllke goederen.

Aan hem, in overleg met den Staatssecretaris, te
worden overgelaten de aanstelling en het ontslag van
Magazijnmeesters, met uitzondering van dien te Pretoria,
wiens aanstelling en ontslag bij de Regecring blijve
berusten.
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DEPARTEMENT VAN DEN l.,ANDMETER-GENERAAL.

Aan den Landmeter-Generaal toe te zenden:
a. AHe Inspectie-Rapporten voor publicatie, aan

vragen voor ver·nietiging van kaarten en
stukken daarmede in veroand;

b. Alle protesten tegen de goedkeuring van
Inspectie-Rap porten en Landmeterskaarten
en alle correspondentie daarop betrekking
hebbende;

c. AHe correspondentie betreffende Baken-, Land
en Speciale Commissies.

DEPARTC:M~NT VAN DEN AUDITEUR-GENERAAL.

De afdoening der navol~ende zaken zijn of l1it
sluitend aan den Auditeur-Gener·aal of aan dezen in
overleg met een of meer der Hoofdambtenaren opge
dragen:

a. AHe uitgaven in varband met de Wet op
Xanthium Spino8um;

b. Zaken betreffende tOQkenning eener belooning
aan de aanbrengers van geval1en re o\'er
treding van de bepalingen der Wet op Tnvoer
rechten. alsmede aIle zaken bctrelfende te
veel or'ten onrechte betaalde invoerrechten ;

c. Alle zaken betrelTende te veel betaalde Heeren
rechten;

d. AHe zaken betreffende boeten wegens het niet
uitnemen van grondbrieven;

e. Het passeeren en intrekken van borgakten van
amotenaren;

f. De staten van inkomsten en uitgaven van 't
Johannesburg Gezondheids-Comite ;

g. Kwijtschelding van achterstallige persoonlijke
belastingen, alsmede terugbetaling van te veel
betaalde belastingen;

h. Tenders voor zoover de beslissing daarvan door
de Regeering ig geautoriseerd ;

i. Handhaving van de Wet op het innen van
belastingen ;
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j. Boeten wegens 't niet op tijd aflevercn van
contractwerken, en

k. Huur van kantoren en 't verhuren van Gou
vernementskantoren, aIsmede 't verassureeren
daarvan na macbtiging van de Regeering.

Voor "erdere informatie wordt men verwezen naar
't Rapport van de Commissie uit den Eersten Volksraad,
in zake verantwoordelijkbeid van Hooto.ambt~naren.

DEPARTEMENT VAN DEN THESAURIER·GENERAAL

Dc Thesaurier-Generaal het toezicht op te dragen
op de nalcving van de finantieele bepalingen van aIle
concessies.

AIle voorschotten direct aan hem 1e .10en aanvra~en,

zullende hij aIleen "001' teekeninp; del' autorisatie!:', zulke
aanvrap;en bij de Rep;eel'ing -ov~rhrenp:t'n.

Aan hem te worden opgeilra~t'n de rontrMe op de
terugbetaling van Inspectiegeldeu.

DEPARTEMENT VAN PUBLI EKE WERKEN.

Het Hoofd van Publieke Werken te belasten met het
toezicht op de naleving van aIle bepalingen van Tram
en Waterleidin~-Concessies, met uitzondering van de
finantieeHe bepalingen.

llem na overleg met <len Auditcur-Generaal te doen
beslissen in zake boeten wegens het niet op tijd af
leveren van contractwerken.

De benoeming van Bouwcommissies aan hem over
te laten.

Reparatie en verbetering van Gouvernementsge
bouwen, aankoop en reparatie van meubelen, gebeel
aan hem over te laten, alsmede de reparaties nan plI,den
of gedeelten daarvan, de betl'okken Landdrost en Veld
kornet geboord hebbende, en indien er geen verandering
van richting in bet.rokken is.

Hem te belasten met aUe buur van kantoren, en
het verburen van Gouvernementsgebouwen, alsmede
het assureeren daarvan, voor zoover gemacbtigd, een
en ander in overlep; met den Auditeur-Generaal en den
Thesaurier-Generaal, en krachtens regels door den Uitv.
Raad voorgeschreven of nag te worden voorgeschreven.
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DEPARTEMENT VAN DEN STAATSPROCUREUR.

AHe correspondentie betrefIende de navolgende
zaken moet worden ingezonden ten kantore van den
Staatsprocureur :

1. Aanvragen van gevangeneu om kwijtschelding
van strafe Ten overvloede zij hierbij opge
merkt; dat dusdanige verzoeken, welke niet
vergezeld gaan van een certificaat van den
cipier, en niet door tusschenkomst van den
respectieven Landdrost met zijne aanbeveling
worden ingezonden, niet in behandeling zulIen
worden genomen;

2. Aanvragen van Rijdende Politieambtenaren en
gevangenen voor overplaatsing, hetgeen in
het vervolg door den Staatsprocureur in
overleg met den Hoofdcommissaris van Politie
zal geschieden;

3. Voortaan zal alIe correspondentie met betrek
king tot octrooien of handelsmerken inge
zonden moeten worden direct aan den Regi
strateur van Octrooien en Handel!merken,
aan wien ook stukken betreffende de registratie
van Buitenlandsche Maatscbap'{lijen direct
moeten worden ingezonden, en nlet meer aan
den Staatsprocureur;

De beslissing der applicaties blijft aIleen
bij den Staatsprocureuroerusten ; overal waar
derhalve in de Octrooiwet of in de Wet op
de Handelsmerken verder gesproken wordt
van Staatsprocureur, moet gelezen worden
Registrateur van Octrooien.

DEPARTEMENT VAN MIJNWEZEN.

Het Hoofd van bet Mijnwezen te belasten met bet
teekenen en uitreiken van door de Regeering toegeke1'1de
mijnpachten, alsmede met de beslissing en finale afban
deling, in overleg met den Auditeur-Generaal, van aIle
zaken betreffende te veel betaalde Heerenrechten.

Hem eveneens te doen beslissen in aIle quaesties
over boeten op Claims en Standplaatsen, partJjen het
recht bebbende zich op de Regeering te beroepen.

Aan hem over te laten den verkoop van aan.. de
Regeering teruggevallen claims, het teruHgeven van
standplaatsen tegen betaling -van -achterstalhge licenties.

,
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